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Am primit recent revista “Historia” şi m-am convins că celebra cugetare “Dacă vrei să distrugi un popor, distruge-i
istoria” nu e niciunde mai reală decât în această revistă. Nu-i vorbă, în Consiliul Editorial sunt nume grele, ca Adrian Cioroianu,
prietenul nostru, care a pus mâna la inimă când eu am vorbit într-un discurs electoral, de acum câţiva ani, despre Mircea cel
Bătrân şi Sfântul Nicodim de la Tismana. Sau Zoe Petre care le-a scos din cap fanaticilor dacişti ideea că noi suntem buricul
pâmântului prin mitologia dacilor. Lumea capetelor luminate era universală şi în preistorie sau în antichitate, în ciuda mijloacelor
de comunicaţie de atunci. De pildă Zalmoxe care se duse sclav la Pitagora ca să-şi însuşească învăţătură.    .

Acum, în mileniul al III-lea, din păcate e de-a-ndoaselea, “pitagoriştii” din lume vin în România ca să ne bage în cap
învăţătura măsluirii istoriei. Pentru că în Consiliul Editorial al revistei îl găsim şi pe copilul lui Tismineţki cere vine din America
în România, pe bani grei de la peşedinţie, ca să-l înjure pe taică-su că a adus comunismul în România. Noi tismănenii ar
trebui să-l dăm în judecată pentru că a început măsluirea cu numele său, Tismăneanu, ce-are aface individul cu Tismana? De
ce n-a schimbat prenumele său, Vladimir? Păi, e clar: decât să se lepede de ideile Maicii Rusia, mai bine întinează memoria
noastră, a Tismanei! Un măsluitor al istoriei şi al realităţii, aidoma lui Cristoiu şi a prietenului lui cuman, colonelul Turcescu.

 Revista  “Historia” este ea însăşi o măsluire de-a lui Cristoiu, cel căruia găina îi fătase pui vii în bulina sa posdecembristă.
Dac-ar fi scris-o pe româneşte, “Istoria”, mai pupa el subvenţii de la Patriciu şi s-ar mai fi adunat “acoperiţii” capitalismului de
import la el în redacţie? De fapt, nu-l duce mintea mai mult ca “privaţii” cu firmă de prin cătunele patriei, care-i zic chioşcului
de pal din faţa casei “Hiper Market” în loc de “La Costică” cum era pe vremuri.

Aşadar, citind recentul număr “Historia” constat că revista se împute lunar de articole diversioniste - unele chiar hilare
prin inepţiile debitate - ce vizează distrugerea adevărului istoric. Din prostie sau din “misiune”, redactorul şef Ion M. Ioniţă
lansează ideea că acţiunile Armatei Române, (armată care prin luptele de la sud de Dunăre avură ca rezultat aproape imediat
după 1877, independenţa României) din anul 1913, “Când România a cucerit Bulgaria”,(sic!) Armata Română se dusese
acolo pentru că “naţiunea îşi pierduse raţiunea”!  Las la o parte acest generic al revistei, cu nimic mai prejos decât hipermarketu’
lui Costică de la Delenii din Deal, întrebându-l: acum, după 100 de ani, Armata Română îşi pierde soldaţii în Afganistan tot
pentru că  naţiunea şi-a pierdut raţiunea? Sau noi gândim istoria aidoma celui care priveşte o bătaie de elevi, de la colţul
străzii, numărând care a dat pumni mai mulţi, neinteresându-l că stategia educativă din România e vraişte.

Peştele de la cap se-mpute:

DISTRUGEREA ISTORIEI ŞI A
VALORILOR DE PATRIMONIU

www.tomoniu.ro
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Colectivul redactorilor permanenţi din diverse centre de sprijin ale revistei online
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TOMONIU N. NICOLAE - Tismana
Director revista online “Sămănătorul”

ALEXANDRU MELIAN - Gieres, Franta
Redactor rubrica “În numele speranţei”

AL FLORIN ŢENE - Cluj
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Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în luna iunie a anului
2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si manager al siturilor www.samanatorul.ro
si  www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea
covârşitoare a autorilor care au avut lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi  Editura online Semănătorul.
Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de asociaţii şi fundaţii care activează
în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi persoane private.

Conceptual si artistic - tehnic, proiectul “Revista Sămănătorul” a fost lansat de catre prof. Nicu N. Tomoniu,
el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială
proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut deoarece buletinul lunar nu putea promova activitatea
autorilor de la Editura online Semănătorul iar în Buletinul Analize şi Fapte al ARP referirile la noile apariţii de
volume publicate erau inexistente.  Revista Sămănătorul a apărut la împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii
online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul.ro Numărul din luna curentă în format Flash
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm  Colecţia FLASH a revistei

http://www.scribd.com/semanatorul Format document simplu scribd

Revista în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor şi colaboratorilor. Pagina 3
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  Dar ce-i şi mai rău, este că în “dosarul cestiunii”, din

“Historia” lui Cristoiu, se face o suspectă comparaţie între
argumentele diplomaţiei româneşti în vremea războaielor
balcanice şi iredentismul maghiar care doreşte Transilvania,
amândouă ipotezele, “bazate doar pe considerente istorice”.

“Sublimă diversiune subliminală”, ar zice conu Iancu,
care eşti “mă musiu” prin redacţie de te tragi din “neamul” lui
Attila de spui asemenea prostii? Pentru că musiu Cristoiu nu-i
hun de neam deşi l-a găsit Djuvara cuman, e d’al nostru din
popor, crescând la ţară găinile minune care-şi nasc direct puii.

Dar să nu ne băgăm unde nu trebuie, să lăsăm
diversiunile istorice “celor de meserie”. Vorba celebră “Un cuvânt
de spirit se naşte în mintea unui nărod” se potriveşte perfect cu
alt generic cristoian: “Istoria ca telenovelă”! Curat, coane Ioane!
Felicitări pentru maneaua ta de istorie!

 Şi ca să fie “Historia” o revistă de incultură completă
ce credeţi că făcu Cristoiu? Lansă pe internet varianta online cu
mâzgălirea imaginilor care se întinse ca râia prin toate ziarele
de cancan din România. Suntem unicat in lume privind imagini
neserioase şi cu patalama peste ele ca să se ştie bine cine este
tâmpitul care a copiat poze dintr-o parte şi le-a pus pe Internet
ca fiind ale lui.

Priviţi opera jurnalistului-manelist Cristoiu în dreapta,
raportată la situl http://www.france-histoire.fr/ care oferă cititorilor
săi imagini curate ca lacrima, ai căror jurnalişti ştiu meserie, nu
fură din albume vechi ca telenovelistul nostru de istorie.

Pentru că asta a făcut Cristoiu şi toţi care şi-au făcut un
tiltlu de glorie scanând imagini din albume vechi, din timpul
regatului, şi să se împopoţoneze că sunt ale lor prin patalamaua
pusă peste imagine. Imaginea telenovelistică de sus reprodusă
din “Historia” aparţine albumului "România" de Kurt Hielscher
(1938) iar deontologia profesională, atât cât mai e la cei care
pur şi simplu “latră politic” pe la televiziuni, i-ar obliga nu să
pună patalamele pe imaginile furate ci să dezvăluie sursa imaginii
aşa cum adevăraţii intelectuali ai ţării o fac.

Un exemplu de toată lauda şi o bucurie a faptului că
România încă mai are oameni competenţi, este profesorul Adrian
Săvoiu.

S-a născut la 31 octombrie 1954 la Câmpulung-Muscel,
într-o familie de profesori. A făcut studii gimnaziale şi liceale în
oraşul natal, apoi a urmat Facultatea de Filologie din cadrul
Universităţii Bucureşti, specialitatea română-latină (promoţia
1978). Este profesor titular gradul I de limba şi literatura română,
în prezent la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Bucureşti. La un
pas de manelistul Cristoiu şi colonelul lui în dezinformare

Imaginea unui monument istoric din România mânjit de
Cristoiu ca să pară că ai lui au făcut poza asta “originală”

Imaginea unui monument istoric de pe un site din Franţa,
cu jurnalişti normali la cap care oferă cititorilor săi imagini

nemâzgălite după reţeta hoţească a lui Cristoiu&Co

Turcescu! Profesorul Adrian Săvoiu, ca un adevărat intelectual
al ţării, nu numai că dezvăluie sursa imaginilor de pe blogul
dânsului http://adriansavoiu.wordpress.com/ dar spune şi
câteva cuvinte despre  Kurt Hielscher acest meseriaş adevărat
care a ajuns şi la Tismana. Germanul Kurt Hielscher (1881-

(continuare în pag. 28)
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  CIRCARUL  SI  MASCARICIUL
IN  ARENA  PUBLICA

Motto:  Când viaţa politică devine circăraie
iar politicienii nişte circari, cetăţeanul rămâne
spectator sau devine el însuşi circar.

ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,

Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.
RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»
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De o bună bucată de timp, în mod deosebit de când
pe fotoliul prezidenţial  s-a instalat T. Băsescu, arena noastră
publică  este tot mai procopsită în circari şi măscărici şi tot
mai săracă în oameni politici şi conducători. Trebuie precizat,
de la început, că omul politic nu trebuie să fie neapărat
conducător, aşa după cum conducătorul poate foarte bine să
nu fie om politic.

Pentru a nu ne situa într-un orizont ambiguu,
se cuvine, înainte de orice, să precizăm cuprinsurile semantice
pe care le avem în vedere,  pentru cele două cuvinte . Conform
dicţionarului, cuvântul circar are un sens propriu (persoană
care activează într-un circ) şi mai multe sensuri pejorative
(hoţ, prost, persoană neserioasă) . Tocmai aceste ultime
sensuri sunt luate în consideraţie în articolul de faţă. Si aceasta
pentru că dimensiunea pejorativă  a căpătat, în anii de după
Revoluţie, şi mai ales în ultimii ani, nu doar un fel de
caleidoscopie, generată în mod nemijlocit de realiate, ci mai
ales o întruchipare alarmantă, din ce în ce mai frecventă. S-
a impus, de altfel, şi un derivat, relativ  nou: cuvântul circăraie.
Avem circăraia din spaţiul masmedia, circăraia din lumea
sportului şi mai ales circăraia politică. Oricăruia dintre noi  îi
este uşor să găsească exemple ilustrative în toate zonele
amintite. Eu voi semnala doar câteva din cele pe care le
socotesc foarte reprezentative.

Deşi masmedia are, în esenţa ei, ceva ludic, o rudenie
de gradul unu cu ideea de spectacol,în general, si cu aceea
de circ, în special, derapajele sunt multiple şi pe numeroase
planuri. Si aceasta pentru că, în grădina multor televiziuni,
plantele aducătoare de rating sunt mărăcinii batjocurei,
mătrăguna defăimării şi vegetaţia destrăbălării.  Iar grădinarii
acestora - fascinaţi de putreziciune – fac de obicei alergie la
suculenţa fructelor, la parfumul florilor şi la plivitul buruienilor.
Tocmai într-un asemenea cadru şi pe baza unei asemenea
mentalităţi, a apărut explozia circarilor şi circăraia ca emblemă
televizuală. Dacă ne referim, de pildă, la emisiunea nocturnă
a lui Mircea Badea, impresia de circar al tele-vedetei şi de
circăraie a celor mai multe din emisiunile lui se impune ca
dominantă a percepţiei. Deşi, de multe ori, diagnosticele şi
analizele sale asupra vieţii sociale, politice,culturale, sunt
pertinente, sunt convingătoare, felul în care ele sunt
vehiculate, prin intermediul limbajului, al gesticulaţiei sau al
mimicii, compromit fondul, prin înnămolirea formei. Stăpânit
de complexe, cu o probabil ratată aspiraţie de a deveni actor,
ceea ce l-a plonjat în cabotinism, lipsit de educaţie şi modelat
de gustul foarte prizat, în aceste vremuri, faţă de vulgaritate,
înjurătură şi dispreţ, - dispreţ faţă de tot ce nu e Mircea Badea,
cel fără de ţară, fără tablă de valori şi câteodată chiar fără el
îsuşi - acesta , simţindu-se proprietarul absolut al emisiunii

ce i-a fost dată pe mână, o transformă, nu într-o emisiune
pamflet, - oricând interesantă si rodnică prin  efectele ei caustice
-  ci în propriul spectacol de circ, cu giumbuşlucuri şi glumiţe,
adesea nesărate, cu prezenţele zoologico- anatomice care să-
i fortifice violenţele de limbaj, cu repertoriul de măscărici mereu
gata să-i facă plăcere regelui sau măcar propriului ogoliu de
cavaler al batjocurei. Din fericire, pentru a te proteja de circarii
şi circăraia din masmedia, există o soluţie imbatabilă: schimbi
canalul sau închizi televizorul.

Dar ce te faci în lumea sportivă, - mai ales în domeniul
fotbalului - unde nu poţi închide stadioanele ori sălile de sport ?
Acolo  unde circarii îmbogăţiţi după Revoluţie, - numai ei ştiu
cum, sau poate nu chiar numai ei – au cumpărat cluburi, au
făcut negustorie umană cu jucători, înscriindu-se în spiritul
financiar şi de mercenariat al fotbalului mondial, sau au pus
mâna pe pârghiile de conducere pe care le stăpânesc în stil
aproape mafiot ?  Ce te faci acolo unde toată această implicare
a foştilor bisnişari din vremea lui Ceauşescu, a foştilor miliţieni,
ciobani, ospătari sau activiţti a avut şi are ca obiectiv, nu
dezvoltarea şi înflorirea fotbalului românesc,  pe măsura
talentelor pe care întotdeauna le-a născut acest popor , ci
înflorirea şi dezvoltarea propriilor afaceri ? Si nici măcar aceasta
în primul rând. Obiectivul lor, poate cel mai important, a fost
acela de a accede la mijloacele de comunicare moderne, care
să le vindece orgoliul de neica nimeni, setea de-a ajunge în
lumina reflectoarelor, de a pătrunde în avanscena publică şi de
a invada ecranele de televizor, acolo unde nimicnicia lor reală
nu le-ar fi permis să ajungă niciodată . Figuri tipice de arivişti
fără scrupule, modelaţi de şcoala străzii şi a mahalalei să
dispreţuiască legea, decenţa şi bunul simţ, sau plămădiţi în
malaxoarele nomenclaturii comuniste întru ticăloşii,
pavoazate ipocrit în faceri de bine, toţi aceşti
invadatori în lumea sportului au adus cu ei
microbi şi v iruşi de toate felurile.Barbugii,

Alexandru Melian
doctor în filologie

Mircea Badea
doctor în "circăraie"
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pokerişti şi tablagii înrăiţi, au transformt lumea fotbalului, într-
un soi de cazinou sordid, unde la loc de cinste este bafta şi
trişeria. De aceea rezultatele sportive nu sunt consecinţa
profesionalismului, a pregătirii istovitoare, a dăruirii şi
devotamentului faţa de club, de suporteri, de ţară, aşa cum se
întâmplă, de exemplu, cu gimnastica feminină românească.
Nu, ele sunt f ructele zarului imprev izibi l  sau ale
matrapazlâcurilor de culise. Fructe de obicei pline de viermi,
când nu sunt de-a dreptul otrăvitoare. Atât la cluburi, cât şi la
naţională.  Iar când eşecurile, - mai harnice decât victoriile –
pun în primejdie, nu atât prestigiul, cât intersele, soarta
personală  a vinovaţilor, spiritul circar intră în scenă. Vinovaţi
sunt arbitrii, terenul, ghinionul, adversarii... Oricine, în afara de
vinovaţii  adevăraţi.  Iar când aceştia sunt apucaţi  şi de de un
fel de filozofie de baltă,  hrănită  la cantina fatalismului  de trei
parale, reacţia lor devine de-a dreptul ridicolă. Cu aroganţă de
Gâgă revoluţionar, ei află adevărata cauză a eşecurilor
personale în trăsăturile negative ale neamului românesc ....Să
ne amintim de antrenorul submediocru, - ajuns la echipa
naţională doar fiindcă era odrasla marelui om de fotbal, Mircea
Lucescu - care explica insuccesele reprezentativei româneşti,
păstorite de el, nu prin incompetenţa lui şi prin slăbiciunile
jucătorilor, prost selecţionaţi şi pros antrenaţi, ci  prin carenţele
tipologice ale poporului român. Dar nici nu este nevoie să
mergem peste ani. Nu mai departe decât saptămâna trecută,
antrenorul echipei  Pandurii, - după eşecul din Europa ligue  -
explica doctoral  înfrângerea:  „...suntem indisciplinaţi ca naţie”
.  Că dl. profesor de matematică, Cristi Pustai, n-are bunul simţ
şi decenţa de a evita proba de incompetenţă în probleme de
sociologie şi etnologie, nu mai surprinde într-o lume unde toată
lumea se pricepe la toate, dar să ignori că peste jumătate din
echipa ta e formată din străini, - deci din mercenari care n-au
nimic a face cu proclamata indisciplină a naţiei româneşti  -  şi
mai ales, să ignori că rezultatele strălucite din sportul românesc,
şi chiar din fotbal, n-au căzut din cer, ci au fost realizate de fii
aceleiaşi naţii, care-i fac să strâmbe din nas pe alde Răzvan
Lucescu sau Cristi Pustai, este nu doar semn de ignoranţă, ci
mai ales probă de deficit moral şi de inteligenţă. E adevărat,
antrenorul  echipei din Târgu Jiu este departe de galeria
impostorilor şi a circarilor din fotbalul românesc. Adică a acelora
pentru care forma de manifestare predilectă  este circăraia.
Circăraia agresivă, model Mihai Stoica sau Giovani Becali,
circăraia şmecherească cu iz mafiot, model  Mitică Dragomir,
sau circăraia megalomană, model Gigi Becali.

 Fără nici o îndoială, prototipul acestei lumi îl reprezintă,
Gigi Becali. Chiar dacă în fauna celor care circăresc fotbalul
românesc se află indivizi inferiori lui din multe puncte de vedere.
Fără nici o îndoială, de asemenea, rolul masmediei în
confecţionarea acestui portret de  circar vedetă este
fundamental (ca şi în cazul tuturor celorlalţi). Am putea spune
chiar ca el este o victimă acesteia. Cum obsesia ratingului a
generat, mai pretutindeni, goana după subiectele de scandal ,
biografia, viaţa, comportamentul lui Gigi Becali , a devenit o
mină de aur. O mină pe care masmedia nu s-a mulţumit doar
s-o filmeze, ci a facut toate eforturile s-o exploateze, mizând
mereu pe naivitatea, incultura şi megalomania fostului cioban.
A celui care, lăfăindu-se pe tronul aurit al palatului, -
metamorfoză de basm a stânii sale strămoşeşti - şi-a pierdut
orice simţ al realităţilor, socotindu-se un fel de cel mai preţios
dintre pământenii plaiului românesc.  Preţios, puternic şi
invulnerabil. A fost ispitit să cumpere cea mai valoroasă echipă
de fotbal, - deşi n-avea nici o competenţă în domeniu – a fost

impins în politică unde avea chiar mai puţină

pricepere decât în fotbal, a candidat la preşedinţia României,
stimulat de tupeul câştigător al marinarului de pomină (cu
care avea să şi chefuiască mai târziu);  iar când încercările
politice personale au eşuat, circarii din diverse partide,
mişunând pe aceleaşi ecrane hulpave de scandal, i-au dat o
mână de ajutor ,- dincolo de orice principii politice ori morale
– să se cocoaşe pe scena consacrată a circului de mascaradă.

 Preşedintele  PNL, de pildă, care mai e şi preşedinte
al Senatului, a socotit că pentru forţa şi prestigiul partidului
întemeiat de Brătieni, racolarea „marelui ” Gigi Becali este
un succes epocal, aşa cum un alt circar politic şi cultural,
psătorindu-şi ca un mic tiran partidul, a socotit că este un
gest de mare onoare pentru România ca proaspătul
puşcaria?, - zornăindu-şi cu mândrie cătuşele în  fata
camerelor – să devină deputat în Parlamentul european. Că
la scurtă vreme a fost exclus din partidul în care nu trebuia
primit niciodată, că la Uniunea Europeană s-a făcut şi ne-a
făcut de râs ( ca şi o altă podoabă, trimisă acolo fiindcă e
progenitura preşedintelui tării)  nu e întru nimic surprinzător.
Nici pentru Becali, nici pentru promotorii lui ad-hoc. Cum nu
este surprinzător nici faptul că acest personaj a ajuns astăzi
acolo unde merita, pentru infracţiunile nepedepsite, comise
ani de-a rândul. Nu doar că nu e surprinzător, dar aş spune
că e benefic. E benefic pentru societatea românească,
reconfortată să vadă că şi un fost prim ministru e trimis la
închisoare, atunci când încalcă legea, aşa cum şi un fost
deputat în Parlamentul european, plin de bani, de avere şi
de relaţii, e trimis la puşcărie atunci când, crezând că e
deasupra legii, îşi permite s-o încalce cu toată seninătatea.
E  benefic  chiar şi pentru cei care trăiesc o asemenea
experienţă dură şi umilitoare. E  beneficiul învăţăturii de minte
, cu valoarea ei de bun sfetnic pentru viitor.  Desigur, viaţa
ne arată că  învăţătura de minte este benefică doar dacă ai
tăria şi mintea să-şi asumi, - onest şi cu luciditate -  faptele
pentru care suferi. Altfel, faci ca Adrian Năstase, care nu
încetează să se considere victimă politică, deşi justiţia a
dovedit că el e infractor politic şi nu numai.  Drept urmare,
cu aceeaşi aroganţă, care l-a deservit de atâtea ori, cu o
indecenţă  întristătoare la un om  de cultură  de calitatea lui,
fostul prim-ministru se etalează zâmbitor  peste tot unde este
invitat sau se invită, fie că este vorba de reunuiunile partidului
din care chipurile a fost exclus, de simpozioanele ministerului
de externe, pe care cândva l-a păstorit şi, bineînţles, de toate
ecranele care nu pot pierde ocazia de-a imortaliza alături de
Becali, Mitică Dragomir  sau Marian Vanghelie, figurile
pitoreşti  ale vieţii publice româneşti.

Ceea ce este întristător şi pilduitor, în acelaşi timp,
este că asemenea comportamente maladive şi iresponsabile,
- pe lângă răul concret pe care l-au produs - au făcut şi fac
ţăndări puţinul credit pe care lumea politică îl mai are sau ar

(continuare în pag. 24)

Gigi Becali
doctor în

"circ
mioritic"
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU -
(n. 1937) Câmpofeni-

Arcani, Gorj - prozator.

CE MAI NĂROJI ERAU, MUMĂ, ODATĂ!

Debut la
Sămănătorul

Cercetând documentele „de epocă” (zapise, acte de
proprietate) din lădiţa de lemn - de peste o sută de ani -
moştenită cu hârtii cu tot de la părinţi, trăiesc secreta bucurie
a unor emoţionante „descoperiri”. Abia acum, după cincizeci
de ani, „gust” vechimea acestora (hârtia specială „Letea”,
ştampile locale cu cerbi - ceea ce denotă o orgolioasă punere
în evidenţă, inconştient, a unei faune silvestre de o cuceritoare
frumuseţe -, caligrafiile, aproape baroce, ale unor grefieri
sau notari dotaţi cu rarul har scriptural). Toate provenind de
pe vremea când plasele (unităţi administrative) erau „la
modă”, iar peceţile primăriilor făceau parte din „logistica”
întregului areal al munţilor Vâlcan (din Gor-Jiu…). De unde
se vede că ecologia, din acele vremuri, exista ca instinct, ca
un fel de ADN special.

- Mumă!  - zicea muma mea (le spuneam şi
„ucenicilor” aceste zise) - au fost timpuri când şi Cerul, şi
pădurile Domnului erau ca fraţii cu omul. Făgetul îi arunca
crengi uscate direct în sobă. Soarele şi stelele erau prietene
la cataramă cu oamenii. Numai acuma, mumă - zicea muma
cu durere - omul se dovedeşte părăsit de Dumnezeu.

Eu, care în anii ’50, învăţam sârguincios marxism-
leninism, darwinism, miciurinism, bolşevism, devenite „ştiinţe”
obligatorii, iar, automat (printr-o nevinovată corupţie),
devenisem materialist-dialectician, nu respingeam aceste
legende. Dimpotrivă, le ascultam fascinat. Şi mi le-am notat,
lăsându-le „moarte” în caietele cu însemnări din acei ani.
Redescoperindu-le, mai târziu,ca şi pe vechile acte notariale
din „lădiţa fermecată”, reîntâlnesc, de fapt, pagini ciudate
dintr-o bizară istorie. Aceste „ziceri” ale mumii le
consemnasem în anul 1954, în acea vreme de iarnă, cu
zăpada înaltă până la cosoroaba casei când noi, elevii,
apucasem rara „fericire” a celei mai lungi vacanţe de iarnă.
Atunci, la lumina lămpii cu petrol, ţesându-şi, la război,

macaturile, sau torcându-şi ca pe o
amintire caierele de cânepă, muma îşi
continua „zicerile”.

- Că s-a întâmplat, mumă, că
omul a nărozit rău. A devenit hapsân,
pizmaş, nărăvit şi puturos. Nu-i vorbă,
că şi vremurile se alimăniseră. Că pe
timpul ăla despre care îţi povestesc,
stăpâni pe bietul român erau fie grecul,
fie turcul, ori toţi ăştia împreună cu
ciocoii noştri. Iar bietul om ce să facă,
sărmanul? Cu sărăcia cuibărită în casă
şi în oase şi cu o spuză de copii în vatră,
nu avea altă cale decât a codrului. A
haiduciei…

- Îmi spuseşi, mumă - am
întrerupt-o - poveştile alea cu Cerul şi
cu Făgetul…

- Da, mumă!... Că-mi zicea şi mie muma, care şi ea
ştia de la muma ei. (Până la urmă - îmi ziceam eu - iată un
extraordinar arhetip: MUMA! Pentru că erau: muma, muma
mumii, muma mumii mumii ş.a.m.d. Iar această infinită înşiruire,
întreruptă, brusc, doar de ne-memorie, te duce la o „mumă
generică”, întruchipările ei reale, în secole, fiind nişte avataruri.
Oare - îmi ziceam eu - de la care dintre mume i-au rămas
mumii mele atâtea minunate taine…?).

- Că-mi spunea muma - continua muma a-mi  zice - că
o năroadă de pe aici, deşi avea Jaleşul nostru la doi paşi de
casă, în loc să spele scutecele copilului în râu, le-a şters, vaca,
de Cer. Care Cer era una cu streaşinile bordeiului. Iar Dumnezeu
atâta de rău s-a mâniat, c-a zis: „Mare păcat făcuşi, femeie!”
sau cam aşa ceva. Şi de atunci nu mai atingi Cerul nici cu
avionul… L-a retras Domnul la El, sus de tot, hă-hă…*

- Dar cu Făgetul ce s-a întâmplat? - am întrebat-o
iscodind-o, acesta fiind Buchenwaldul Câmpofenilor (Bucovina
Gorjului).

- Cu ăsta e altă poveste, „Făget” însemnând, mumă,
pădure de fagi, care şi ea dădea taman în târnaţul caselor

* În „Terminologia magică populară românească”, Valeriu
Bălteanu consemnează un eres luat din „Legendele” lui Rădulescu -
Codin. El este asemănător celui povestit de muma mumei mele. „Acum,
după ce a făcut Sfântuleţul şi pe oameni, cerul era aproape de pământ.
Dai cu mâna de el. Tot pe vremea aia, luna lumina ca şi soarele. Un
cioban de munte n-a avut de lucru? A luat baligă şi a zvârlit-o în lună
de-a chiorât-o. Când a văzut asta, foc s-a făcut Dumnezeu. Drept
pedeapsă neamului omenesc, a mărit Cerul şi l-a ridicat sus, sus, unde
este azi, cu lună cu tot”.Alunelu’, alunelu’, hai la joc!
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gospodarilor. Nu era ca acum la peste o mie-două de paşi.
Şi întâmplarea, după cum îmi spunea muma, tot pe aici ar
fi avut loc. Că - auzi, tu? - se ducea omu-n pădure, îşi tăia
un carpen sau un stejar, că era cu hărămugu, iar aceştia
mergeau singuri la casa omului, fără cai, fără boi… De
parcă ar fi fost nişte fiinţe-nefiinţe.

Se opreau la curtea ţăranului, el tăia în bucăţi,
făcea focul şi pace... Ca-n rai, mumă! Numai că, s-a dus
năroada în Făget,a tăiat un gorun şi nu i-a fost de ajuns
pucioasei. Când gorunul şi-a luat rumul spre bordeiul
acesteia, ea-hop! pe el... Voia să meargă călare pe el
acasă. Iar atunci, văzând Dumnezeu ticăloşia neisprăvitei,
i-ar fi zis: „Năroado, mare greşeală ai făcut!”. Atâta. Şi
apoi, s-a pomenit lumea că pădurile s-au îndepărtat de
sate, iar de atunci omul se chinuie să-şi care lemnele de
foc sau de construcţie de la nu ştiu câţi kilometri depărtare...
În aceeaşi iarnă grea, muma mi-a depănat şi alte
evenimente petrecute, demult, pe meleagurile fie de sub
Făget, fie de sub alte păduri, iar eu rămâneam stupefiat
de câte au putut să se întâmple prin aceste locuri... Unele
erau legate de haiduci, altele de comori...

- Ceea ce îţi spun, să ştii cp nu-i deloc minciună.
Că asta mi-a povestit-o şi muma mea fie-i ţărâna uşoară!
(Aşadar, din nou: muma, muma mumii etc.). Că era unu’
al lu’ Zdruţă, mumă, haiduc. Era de loc, din Drăgoeşti.
Dincolo de Dealul Mare. Cum nu avea frică decât de
sărăcie, nu se temea nici de jivine. Plecă, prin urmare,
omul în pădure. Nu se ştie cu cel fel de gânduri. Dar merse
el aşa, singur-singurel, prin ditamai desişul. Deodată, în
bezna codrului, o licărire galben-roşiatică. Nu se sperie.
Se uită în jur, tăie cu toporul o creangă, fixă bine locul şi
aruncă ţăruşul acolo unde văzuse el „licuricii”. Se întoarse
binişor acasă, bătu la poarta lui Pătru al Firii, ăsta ieşi, iar
el îi zise, făcându-ui semn să tacă: „Îmbracă-te iute şi hai
cu mine repede!”, „dar ia şi o secure!”. Ăsta, Pătru al Firii,
năucit, crezu că Zdruţă e nebun. Dar i-a îndeplinit porunca.
Pe drum, spre Măluroasa - aşa se numea pădurea de peste
deal - Zdruţă îi povesti despre ce era taina. Ajunşi la semn,

văzu şi Pătru licăriri... „Bă, să nu fie Dracu
la mijloc, Doamne fereşte!” - îi zise ăsta

prudent... „Nu, mă!” îi răspunse scurt Zdruţă. Şi începură cu săpatul.
Dăi, dăi! Dăi, dăi! fără pic de ostenire. Dar şi fără folos. „Zdruţă! Tu
îţi baţi joc de mine!” îl luă tare Pătru. „Băi” - îi zise ăsta de parcă l-
ar fi lovit în ceafă cu ceva... „Ce-ţi spune Zdruţă nu-i minciună!”. Şi
o luară din nou de la capăt. Şi iarăşi: dăi, dăi! dăi, dăi! Apoi sapa
se poticni de ceva mai tare... Ce să fie? Un ditamai bulgăre de
pământ negru, ars... „Bă, Zdruţă, cin’ se ia după tine e ca tine.
Adică prost!” i-o zise, dur, Pătru. Şi îl părăsi pe Zdruţă în negura cu
taine a codrului. Iar Zdruţă, în sinea lui: „Bă, dacă Pătru al Firii are
dreptate, ia să-l prostesc şi eu pe al lu’ Ţuică. „Ha, ha, ha”  - îşi
zicea el - când o să vadă hapsânul ăsta, o să creadă că-i o minune
venită din cer!”.

Trecu o noapte, veni dimineaţa, iar Ţuică, făcându-şi de
lucru în grădină, dete, mumă, de cocoloş. Îl privi, se miră. Îl luă în
mână, îl sparse, iar din el ieşi, ca dintr-un dovleac un alt bulgăre,
dar de ceară... „Ăsta-i semn dumnezeiesc!” îşi zise vecinul, „că nu
cred că la mijloc o fi o altă ispravă de-a nărodului de Zdruţă!”. Şi
văzând omul că a dat, totuşi, norocul peste el, s-a îmbrăcat în
grabă şi fuga la târg cu ceara, la lumânar. Se tocmiră prieteneşte
şi fură amândoi mulţumiţi...

Peste câteva zile, când lumânarul a desfăcut cocoloşul de
ceară ca să-l prelucreze, din el - îmi zicea muma - a început să
curgă galbeni de aur... Că-că-lău... „Auzi, mumă?” - îmi zicea muma
- „ce mai năroji erau odată!”.

                                                          Crinul satelor

Tismana, Gorj -
Izlazul gornovcenilor
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Bătrâna Paraschiva D. din cătunul „Câmpul cu flori”
nu şi-a pierdut harul povestirii nici la cei 85 de ani ai săi;
ba, dimpotrivă, amintirile ei au căpătat tâlcuri şi mai adânci,
iar spusele au culori şi arome de haz şi înţelepciune, în
stare să capteze atenţia oricărui ascultător. Nu-i vorbă că,
în afară de talent nativ, ea are şi plăcerea de-a fi ascultate
întâmplările vieţii ei.

Aseară, hodaia cea mare a casei sale din pomenita
localitate, după o zi neostoită de luptă cu neterminatele
treburi gospodăreşti pe care abia mai pridideşte să le facă
faţă cu piciorul ei beteag, ajutat de ciomag, şi cu mâna ei
dreaptă „lovită de pocinogul bătrâneţii, dacă nu al morţii” -
cum obişnuieşte ea să zică - şi-a desfăcut sacul cu „de-
ale  copilăriei”, neuitând să sublinieze din ele poveţele
bune pentru nepoţi şi strănepoţi...

- N-am să uit până o să mor ce fel de oameni şi
vremuri erau, mumă, odată. Păi acuma lumea o domneşte,
ce mai, oricât de grele ne-ar părea nouă zilele. Că ne
căinăm că n-avem ce mânca? Că afurisita asta de secetă
vâră în noi frica foamei? Acum când, de bine, de rău,
găseşti pâine peste tot? Da’ ce să fi zis atunci?! Da’ şi noi,
copiii, eram tare alimăniţi. Fiindcă să-ţi spun una: ... stătea
biata mumă la cunie şi-o strigă Polina lu’ Stăncău, vecina
noastră de la vale de Lascu.

- Eşti acasă, dodă?
- Sunt, dodă, sunt!
Eu cu frate-miu Ion, cum o văzurăm pe Polina, ne

şi uitarăm unu’ la altu’ cu înţeles: „... acu’ am dat de naiba,
...”; că numai noi ştiam de ce ne temeam... Şi ne
pomenirăm cu Polina căinându-se:

- Dodă, să-ţi spun ceva, da’ să nu iese vorbă în
lume. Eu lu’ Vasile lui Ungureanu o să-i arunc apă fierbinte
în cap... (Omul despre care era vorba, tot un vecin, era
mort să şi-o facă ibovnică, pentru că Polina, deşi măritată,
era foc de frumoasă. Era subţirică de mijloc, blondă, cozi
mari la ea, ochii albaştri ca zambila, ce mai, un ţipar de
Jaleş de iute şi gureşă. Mureau şi alţi băieţi după ea. Dar
şi omu’ ei era şi mai aprins, iar dacă o prindea că umblă
cu fofârlica, era în stare s-o omoare, nu altceva, oricât de
dragă îi era. Da’ ea, la locul ei...).

- Păi ce te-a apucat, Polină, că n-ai fi înnebunit!? o
sfădi, în felul ei, muma...

- Păi uite ce, dodă. Smintitu’ de Vasi, că nu cred că-
i altul cu minţile în dârdora smintelii, mi-a făcut semne în
porumbiştea din mlacă şi, dac-o să simtă al meu, eu încotro
o s-o apuc? Ce să-i îndrug? Că ştii doar că nici el nu-i
frate bun cu mintea...

- Ce fel de semne, Polină? întrebă muma
nedumerită...

- Ei, ce semne. Iote nebunu mi-a legat la o grămadă
de porumbi verzi ştiuleţi de porumb uscat. Cu o sfoară i-a
legat, auzi matale!!

Eu cu Ion, la pândă cu ochii şi cu urechile, iar când
a ajuns Polina cu povestea la drugile legate de coceni, ne
venea să râdem şi de spaima ei, da’ şi de uşurare... Deci
- ziceam noi - doda Polina nu s-a plâns că i s-au furat
porumbi verzi; deci era bineeee. Da’ cum să cadă păcatul
pe ăl de Vasi Ungureanu? Şi, mai ales, gândeam noi, de

ce să fie opărit, bietul om? Şi, mai ales, ziceam noi, cum se oţărâse
Polina, dacă omu’ nu avea nici în clin nici în mânecă cu „semnele”
din porumb? Abia aşteptarăm să plece Polina şi noi, gata, la muma...

- Fă, mumă, fă...
- Ce-i, Chivă?
- Fă, eu cu Ion am făcut un rău, da’ să nu ne baţi, că-ţi spun...
Muma, cu ochii la noi, cu sprâncenele încruntate, aşteptând

vestea.
- Să nu mă vârâţi în vreun necaz, mumă, că eu mor...
Eu cu Ion veniserăm să coacem porumb şi când ziseşi matale

că la noi, pe laz, nu sunt, luarăm de la doda Polina, că ea are mulţi
verzi şi ca să nu fim hoţi i-am pus de-ai noştri, de-ai copţi...

- Vui de mine mumă, numai bogdăşi îmi faceţi. Fugiţi de
chemaţi-o pe Polina să-i spun să nu facă şi ea o prostie şi mai
mare...

Când a aflat Polina adevărul, ţine-te, tu, râs..., mumă...

ŢINE-TE RÂS...

SE FĂCUSE...
Se făcuse că murisem... Eram lungit pe un pat, nu scoteam

nici o vorbă, nu aveam chef de nimic, eram ZERO INFINIT... O
lumânare, fumegând, îmi străjuia, pe piept, ne-întoarcerea... În
plus..., aveam şi vedenii. Între acestea, o babă - de o sută de ani
- pe post de anchetator:

- Eşti mort?
- Nu! - am răspicat.
- Păi, dacă vorbeşti, desigur, înseamnă că eşti viu!
- Nu! i-am răspicat a doua oară...
- Păi, eu zic că tu eşti viu...
- Nu-s încă mort, dar nu vă faceţi grijă că n-o să mai viu...
- Când vorbesc, mă auzi?
- Da! - zisei...
- Ce auzi?
- O pupăză...
- Cum zice?
- Cu-cu!
În acea zi stranie, popa a scris pe colivă: „E tare bună!

Aleluia!”

NOTĂ:

Naratorul acestui vis îmi mărturisi:
„Potrivit unor vise, trebuie să fi avut mai multe vieţi. Sau...

încarnări, asta, ult ima (ori penultima?), f iind probabil o
reîncarnare. Pentru că, în mai multe vise timp de 50 de ani, am
trăit mai multe vieţi cu mai multe întâmplări. Una dintre ele este
cea consemnată mai sus...”..

Citiţi volumul Comoara din legendă online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Dumitru_Danau-Comoara_din_legenda.pdf
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 Trecerea poetului George Coşbuc (1866 - 1918) prin
Gorj n-a fost de scurtă durată. Aici, în prietenoasa vale a
Tismanei, şi-a găsit clipe de linişte pentru nopţile de creaţie,
aerul proaspăt şi apa îmbietoare a zilelor toride din verile
primelor decenii ale veacului XX, dar aici a început şi durerea
nefericirii sale.

A iubit cu dăruire natura acestor locuri pline de istorie,
cum a iubit şi ţinuturile natale ale Năsăudului şi pământul
plâns de veacuri al poporului român. Din lumea satului, a
folclorului şi vitejiei a plămădit sufletul poeziilor ce le poartă
în inimă tot românul, le doinesc frunzele codrului şi lanurile
în bătaia uşoară a vântului.

A iubit cu dăruire oamenii, cu suferinţele şi aspiraţiile
lor, şi le-a cântat „Balade şi idile”, „File de tort”, „Cântece de
vitejie”... Îndrăgostindu-se de aceste meleaguri şi oamenii
lor, cu mândrie şi entuziasm scria:

„Fericită eşti tu, Oltenie, ţară a Basarabilor, între
toate ţările locuite de români” 1 .

În Gorj, Coşbuc a întâlnit oameni prietenoşi, inimoşi
şi devotaţi. Pe unii i-a cunoscut înainte de a trece Carpaţii
spre Capitală, pe alţii numai la Târgu-Jiu şi Tismana. Cu
tipograful şi librarul Nicu D. Miloşescu din Târgu-Jiu s-a
întâlnit în staţiunea Sângiorgiului românesc din Transilvania,
în casa directorului de şcoală pensionar Mihai Domide şi a
lui Octavian Domide, fost coleg de şcoală al poetului
năsăudean2 ; despre acesta se vorbeşte într-o broşură tipărită
la Târgu-Jiu, în tipografi a Miloşescu3 .

După ce în 1889 s-a stabilit la Bucureşti, Coşbuc a
intrat în relaţii cu tipografii, editorii şi librarii, cunoscându-i
îndeaproape pe editorii Constantin Sfetea şi Nicu D.
Miloşescu4   şi pe librarul Gheorghe Sfetea5 .

În 1894, a publicat în „Vatra” (1894 -1896), revistă
editată cu ajutorul librarului Sfetea, poezii ca „In opressores”
şi „Noi vrem pământ”, cu care şi-a întărit popularitatea
câştigată ca poet.

Împlinirile poetului în pragul vârstei de 30 de ani
sunt însă multilaterale. Se căsătoreşte în 1895 cu Elena
Sfetea, sora fraţilor Gheorghe şi Constantin Sfetea, cu care
era prieten. În acelaşi i se naşte un fiu, Alexandru, la Craiova,
unde locuiau George Sfetea şi soţia acestuia, Draga, de
origine din Vârşeţ-Yugoslavia.

Înrudirea lui George Coşbuc, cu fraţii soţiei,
Constantin în Bucureşti şi George în Craiova, determină

contactul poetului cu Oltenia, dar şi relaţiile
pentru publicarea cărţilor sale în aceste

oraşe. Anul 1900, când este ales membru al Academiei
Române, aduce recunoaştere deplină a valorii marelui poet şi
publicist român, luptător pentru luminarea sătenilor şi pentru
unirea Transilvaniei cu România.

Prin Nicu D. Miloşescu, Coşbuc cunoaşte Târgu-Jiul
sfârşitului de veac trecut, unde unul din fraţii soţiei, Constantin
Sfetea, a fost, după 1890, pentru un timp, contabilul tipografiei
prietenului lor6 .

N. D Miloşescu întreţinea bune relaţii cu George Sfetea
la Craiova, unde a participat în 1895 la expoziţia cărţii şi a
primit „Medalia de Argint”. Şi el trebuie să se fi bucurat de
naşterea lui Alexandru Coşbuc, la Craiova, în acelaşi an. Mai
sigur, George Coşbuc îl vizitează pe Miloşescu la Târgu-Jiu
începând din 1899. În acest an, în preajma expoziţiei pariziene
de carte din 1900, cu prilejul căreia a primit „Menţiune
onorabilă”, Miloşescu îl solicită pe Coşbuc să-i redacteze o
poezie de reclamă. Poetul i-a compus un „Cântec” – parodie
după poezia „Revedere” de Eminescu:

„– Nicule, Nicuţule,/ Ce mai faci drăguţule? / Că de
când nu ne-am văzut, / Şi de când m-am depărtat / Multă marfă
ai schimbat.// - Ia, eu fac ce fac de mult ;/ Pe clienţii mei ascult
/ Dorinţa ghicindu-le / Pofta împlinindu-le, / În toate sezoanele
/ Cum doresc cucoanele.// şi mai fac ce fac de mult / Gustul
lumii-l tot ascult / Şi pe placul tuturor,/ După gând şi după dor/
Am făcut un paradis/ Plin cu marfă din Paris.// -Nicule, cu raft
uri pline,/ Vreme trece, vreme vine, / Şi de criză când nu duci/
Marfă multă tot aduci.// - Ce mi-i vremea, când de veacuri / Ce-
i frumos nu şade-n rafturi, / Că am cliente bogate / Şi cu gusturi
rafinate / Şi mai am printre clienţi/ Cei mai fercheşi din băieţi;/
şi de-i criză ori de nu-i, / Eu am muşterei destui,/ Şi la mine se
găseşte, / Tot ce-n lume se iveşte / Tot ce sufl etul doreşte. /
Cu stimă, Nicu D. Miloşescu”

Poezia nu a fost semnată de George Coşbuc din raţiuni
lesne de înţeles; a fost publicată şi în foaia volantă „Prevederea”
a librăriei editorului gorjean7 . Ea este, însă, prima din şirul lung
de colaborări coşbuciene la revistele gorjene dintre anii 1899
şi 1915.

Legătura mai strânsă cu Gorjul o va avea poetul la
începutul noului veac, când George Sfetea, cumnatul său, ieşit
la pensie, îşi vinde proprietatea din Craiova şi îşi clădeşte o
vilă la Tismana, unde poetul va veni în fiecare an până în 1915.
Mai întâi, în anul 1900, Miloşescu îşi face vilă şi construieşte o
piscină pentru păstrăvi la Tismana. Probabil tot el îşi determină
prietenul craiovean să ridice aproape de mănăstire „Vila Sfetea”
pentru care licitează cu banii acestuia, la 13 octombrie 1901,
locul de amplasare8 .

Prof. univ. dr. Ion Mocioi, fost senator
de Gorj, specialist în scrierile vechi,

scriitor, brâncuşolog.

Coşbuc la Tismana

Un articol al dr. Ion Mocioi din revista «Portal

Măiastra», An II, nr.3(7), 2006, confirmând recent

colaborarea dânsului şi la revista Sămănătorul
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Din 1902, familia Coşbuc îşi petrecea vacanţa la
Tismana. Veneau de la Bucureşti, se opreau la Casa
Miloşescu din strada Tudor Vladimirescu – Târgu-Jiu, apoi
se îndreptau spre Tismana cu brişca lui Ion Luculescu9 .

Coşbuc a devenit un cunoscut al gorjenilor. Din
1901, până în 1909, a fost un statornic colaborator al revistei
târgu-jiene „Şezătoarea săteanului”; în anii 1905 – 1907 a
făcut parte din comitetul ei de redacţie, ca preşedinte de
onoare10 . A publicat în această revistă câteva poezii –
„Tricolorul”11 , „Armân mine, român tine” (traducerea unui
cântec popular din Macedonia)12  şi „Apoi - vezi”13   – şi
numeroase articolaşe de informare şi educare a oamenilor
de la sate – cum sunt: „Tradiţii eroice”14 , „Anologia în
medicină”15 ,

„Cultul frăsinelului”16 , „Nervozitatea veacului”17  şi
altele, unele semnate cu psudonime18 .

Cel mai bogat an al colaborării la „Şezătoarea
săteanului” a fost 1906. Coşbuc a colaborat şi la revista
„Amicul tinerimei”19  a Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” din
Târgu-Jiu, editată de directorul Iuliu Moisil, năsăudean şi
prieten cu poetul.

Şederea la Tismana a fost pentru Coşbuc loc de
odihnă şi de apropiere faţă de fraţii soţiei şi de prieteni, dar
mai ales loc de meditaţie şi de creaţie. De la Tismana, ani
de-a rândul, poşta a dus spre redacţii de reviste şi editori
scrisori cu poezii şi alte materiale de publicat.

Este adevărat, vacanţele erau plăcute şi aduceau
la Tismana şi alte personalităţi şi prieteni. Profesorul
Gheorghe Gârbea din Bucureşti a venit deseori la Tismana.
Din iniţiativa lui, Coşbuc a construit un chioşc” de odihnă şi
creaţie, care-i poartă şi azi numele.

Nelipsit la Tismana era compozitorul Alfons
Castaldi20 . Câţiva ani a venit aici şi sculptorul Constantin
Bălăcescu21  de la care se păstrează şi în registrul familiei

Sfetea o însemnare din 16 august 1908:
„Am fost în anul 1907-1908 şi sper să

continui a veni în această splendidă localitate plină de aer, de
linişte şi inspiraţii!... Numai eu şi Bădia Gheorghe (Coşbuc) ştim
cât preţuieşte vila lui Sfetea”22 . Au fost şi alţi cunoscuţi ai poetului
care l-au vizitat la Tismana.

Cei mai apropiaţi lui Coşbuc, pe lângă George şi Draga
Sfetea, au fost Nicu Miloşescu şi copiii lui, cele două fete –
Ştefania (n. 1888) şi Irena (n.1890) şi un băiat, Numică (n. 1898).

Ştefania Miloşescu, pictoriţă, i-a cerut poetului să-i scrie
versuri în album; Coşbuc i-a scris pe o fotografie: „Fetele care
au album / Fug după poeţi pe drum, / Dau prin apă, dau prin foc
/ Şi-i gonesc din loc în loc./ Peste văi, peste răzoare, / Peste
câmpuri şi ponoare / Pân-ce-i prind, de le scriu bieţii. / Vezi, aşa
păţesc poeţii, / În oricare loc se duc. / O spun eu, / George
Coşbuc”.

Soţia poetului, aflând de dedicaţie, va adăuga pe
fotografie, pentru Stefania: „E frumos ce spun poeţii,/ Şi-i frumos
versuri s-aduni,/ Dar nu crede, domnişoară,/ Toţi poeţii spun
minciuni./ Elena Coşbuc”.

Coşbuc e informat asupra acestui catren şi conchide
alăturat: „Vezi, aşa e-n lumea asta/ Când te dă de gol nevasta”23 .

Toate aceste versuri lasă să se întrevadă marea
prietenie dintre familiile Coşbuc şi Miloşescu, aflate şi în vara
lui 1909 la Tismana. Irena, fata mai mică a lui Miloşescu, a
primit şi ea o fotografie de la Coşbuc, în august 1912, purtând
ca dedicaţie o strofă din „Păstoriţa”, poezie cunoscută din
volumul „Balade şi idile” (1893) : „Noapte bună, soare sfânt,/
Până mâne, noapte bună!/ Mâne iar vom fi-mpreună/ Tu să
râzi şi eu să cânt./ Mâne până-n zori te scoală,/ Adă flori de-
argint în poală/ Şi le-aşterne pe pământ!”24 .

Textul se potrivea „Nepoatei Irina, la Tismana”, ajunsă
la vârsta de 22 de ani cu fire veselă şi zburdalnică, îndrăgită de
George Coşbuc şi de familia lui.

Alexandru Coşbuc, fiul poetului, întors la Bucureşti, îi
trimite o scrisoare Irenei, la Târgu-Jiu, în 24 august 1912, ajunsă
la destinaţie în 7 septembrie. Cartea poştală era o fotografie cu
portretul-bust al tânărului care-i purta dragoste, după câte se
întrevede din textul scris cu afecţiune şi umor:

„Drăguţa mea Irină,
M-am grăbit aşa de mult încât am cam întârziat cu

scrisul. Totuşi, cred, cartea prezentă nu-i la timp prost sosit mai
ales- rogu-te – că-i cu mutra subsebmnatului.

Gioconda-n perspectivă! Teatrul l-am trimes.
Sărutări de mâini, complimente etc.
Celor în drept. Te pup, Alexandru”.25

Alexandru Vlahuţă - în prim plan, pe punte vizitatorii
fântânii Chihaia venind pe “Aleea tainelor” încă

nepietruită. Va fi amenajată de Soc.“Dorna”, după 1908
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În anul următor familia Coşbuc nu şi-a petrecut vara

la Tismana, ci în Transilvania, dovadă paşaportul şi vizele
de ieşire-intrare repetată prin punctul Predeal-Gară26 , pentru
poet, soţia sa Elena, în vârstă de 43 de ani, şi fi ul lor
Alexandru – de 18 ani.

Se presupune că în vara anului 1914 familia Coşbuc
a fost la Tismana. Sigur este că în 1915, în august, era la
„Vila Sfetea”, împreună cu italianul Ramiro Ortiz, mărturie
fiind, între altele, şi fotografia poetului şi a oaspetelui lângă
„Fântâna Basarabilor” din apropierea Mănăstirii Tismana şi
a „Chioşcului lui Coşbuc”27 . R. Ortiz l-a sprijinit pe poet în
traducerea „Divinei comedii” a lui Dante, deşi acesta învăţase
italiana încă din anul 1902.

Cu câţiva ani mai târziu, la 30 iulie 1922, Ramiro
Ortiz scria „În amintirea zilelor petrecute la Tismana cu
George Coşbuc în 1915 (...): Cu toate că ideile noastre
(despre „Divina comedie”) erau divergente, ba uneori chiar
diametral opuse, discuţiile noastre păstrau seninătatea şi
calmul unor dialoguri platonice – niciodată tânărul n-a uitat
respectul şi cuvioasa admiraţie ce se datorau pletelor albe
şi geniului nemuritor al bătrânului înţelept care-i făcea cinstea
de a sta de vorbă cu el; după cum niciodată bătrânul nu a
abuzat faţă de tânăr, de autoritatea ce anii şi numele lui
glorios i-o confereau.

Procedurile erau printre cele mai delicate. O carte
uitată deschisă pe masa din grădină cu câteva rânduri
însemnate alături cu creionul, reprezentând felul obişnuit al
tânărului de a sprijini afirmaţiile sale cu cele ale unor oameni
mai cu greutate; nişte însemnări adăugate de bătrân lângă
rândurile însemnate cu creionul erau felul lui obişnuit de a
răspunde atunci când cu greu am fi putut să ne înţelegem
printr-o discuţie orală. Păstrez cu sfinţenie aceste cărţi cu
însemnările lui Coşbuc şi când le citesc, parcă îmi aduc
aminte de acele clipe de neuitat când în tăcerea solemnă a
nopţilor de vară, adâncurile de umbră ce se deschideau în
pădure (acolo unde raza lunii călătoare printre vârfurile
copacilor nu izbutea să pătrundă prin desul frunziş) luau
înaintea ochilor noştri înfăţişarea prăpastiei infernale;
muntele de faţă lua forma Sfântului munte al Purgatoriului
şi stelele sclipind deasupra capetelor noastre ni se păreau a
se învârti cu cereasca melodie de care Dante pomeneşte în
Paradis. Ramiro Ortiz”28 .

La Tismana, în 1915, au fost prezenţi la „Vila Sfetea”
nu numai familia Coşbuc şi Ramiro Ortiz, ci şi compozitorul
Alfons Castaldi, dr. V. Lucaci, Dinu Cesianu şi Gheorghe
Dumitrescu – Bumbeşti. Discuţiile de la „masa fraţilor” în
casa Sfetea erau însufleţite de „badea Gheorghe” – cum i
se spunea lui Coşbuc.

Alexandru Coşbuc era „bine făcut, vesel în tot timpul,
urma în toate pe tatăl său şi încă de mic recita multe din
poeziile cuprinse mai ales în volumul „Balade şi idile”. „Oi fi
eu cineva, dar Alexandru mă va întrece”, îi plăcea să spună,
lui George Coşbuc”29 , după cum mărturisea un cunoscut
din Tismana al poetului. În ziua de 25 august 1915 şi-a
sărbătorit la Tismana împlinirea a 20 de ani. O întâmplare
fatală avea însă să-l smulgă curând pe Alexandru din sânul
familiei şi să-l facă nefericit pe poetul ce şi-a iubit atât de
mult fiul.

În ziua de 26 august 1915, dimineaţa, Alexandru
Coşbuc a plecat de la Tismana la Târgu-Jiu, cu maşina
prietenului său bucureştean Ion I. Alexandrescu-Stâlpeanu,
urmând să se întoarcă după-amiază30 .

La întoarcerea din Târgu-Jiu
spre Tismana, între Băleşti şi Corneşti,

la km. 9, maşina, după ruperea barei de direcţie, s-a aruncat în
şanţul din stânga şoselei, accidentul afectându-i grav pe pasageri.
Şoferul a murit pe locul accidentului, Alexandru-Stâlpeanu şi
Alexandru Coşbuc au fost luaţi în stare gravă, într-o căruţă cu
boi, şi duşi spre Spitalul din Târgu-Jiu.

Prietenul-proprietar al maşinii a murit pe drum. Alexandru
Coşbuc, lovit la cap, a decedat după intrarea pe poarta Spitalului
din Târgu-Jiu, strada Unirii nr. 114, în aceeaşi zi de 26 august
1915, orele 20.31  Certifi catul medical nr. 82 de „verificare” a
morţii a fost semnat de dr. Nicolae Haşnaş, iar actul de deces
are nr. 199 şi se află în Registrul stării civile pentru morţi pe anul
1915, fila 204, al Consiliului popular al municipiului Târgu-Jiu.

Părinţii lui Alexandru l-au aşteptat neliniştiţi la Tismana
şi, neavând nici o veste, au pornit seara, târziu, pe jos, spre
Târgu-Jiu.

Au ajuns la prietenul lor Nicu Miloşescu şi au aflat, cu
durere imensă, pierderea unicului lor copil. Nefericita întâmplare
a întunecat pentru întotdeauna sufletul marelui George Coşbuc,
grăbindu-i sfârşitul.

Drama prin care a trecut poetul a fost consemnată cu
compasiune de scriitorii vremii. Tudor Arghezi scria într-o tabletă:

„De la un timp din Goerge Coşbuc rămăsese o schemă
palidă şi fugară. Îl zăream ascuns în pălăria lui mare trasă pe
frunte. Îşi pierduse băiatul... Lovitura fatală n-a cruţat nici pe tată,
nici pe poet. Fără voie, târât spre sufletul lui de o tulburare
instinctivă, l-am salutat odată, făcându-i loc pe o margine de
bulevard şi ochii lui s-au uitat spre mine speriaţi.

Şi Nicolae Iorga nota: „O mare nenorocire a atins pe
George Coşbuc. N-a fost om care, ştiind bucuriile şi durerile unui
părinte, să nu-şi şteargă o lacrimă atunci când inima cea mare
sângera pe cea mai înspăimântătoare rană care niciodată nu se
poate închide”.

Poetul însuşi şi-a exprimat starea fără ieşire în versuri
de o mare gravitate : „Oricând ochii îi ridic/ Şi-ţi văd sfântul chip,
băiete, / Sânge – apoi îţi văd prin plete / Şi-apoi nu mai văd
nimic”. Pe locul accidentului, Coşbuc a ridicat o cruce de piatră
şi a săpat o fântână, în amintirea fiului dispărut. În paraclisul
Mănăstirii Tismana, împreună cu George Sfetea, a pus trei vitralii,
ca semn al durerii fără seamăn şi al nefericirii sale. Trei ani mai
târziu, la 9 mai 1918, când nu împlinise încă 52 de ani, Goerge
Coşbuc a pornit pe drumul fără întoarcere, chemat parcă de
umbra îndrăgitului fiu. Prietenii l-au însoţit până la locul de
contopire cu natura în pământul odihnitor din Cimitirul Belu.

Elena Coşbuc, soţia poetului, a trimis în fiecare an al
însingurării sale, la serbarea de sfârşit de şcoală, cărţi cu
menţiunea „Pentru fiii şi fiicele Tismanei, ca să-şi amintească de
badea Gheorghe”.32

În 1930, Elena Coşbuc a fost invitată de gorjeni la
Tismana, la inaugurarea noului local de şcoală, care avea să
poarte numele lui George Coşbuc. Bolnavă fiind33 , a răspuns
printr-o scrisoare: „Regret foarte mult că nu pot luat parte la
inaugurarea noului local de lumină la a cărui înfăptuire aţi lucrat
cu toţii atât de inimos. Mulţumesc din inimă celor ce s-au gândit
să treacă la nemurirea numelui regretatului nostru, care, fiu de
ţăran fiind, le-a fost aşa”.34

Susurul râului Tismana şi foşnetul pădurii dintre munţi
mai amintesc de trecerea lui George Coşbuc prin Gorjul ce-i
păstrează în legendă dragostea şi durerea trăite pe aceste
meleaguri.

Prof. univ. dr. Ion MOCIOI
Comunicare sustinita la Simpozionul comemorativ
“George Cosbuc”, organizat de Societatea de
Stiinte Filologice Gorj, Tg-Jiu, 23 mai 2006
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2 Gavril Soridon, Pagini despre Coşbuc, 1957, p,59 şi urm.
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6 Cornel Cârstoiu, Coşbuc la „Lumina satelor”, în : „Ramuri”, Craiova, an IX, nr. 9 (99), 15 septembrie 1972, p. 15.
7 Vezi „Prevederea”, foaie a Librăriei N.D Miloşescu, Târgu-Jiu f.a Vezi şi C. Cârstoiu, op. cit şi „Lumina satelor”, Târgu-Jiu, 7
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207
17 Ibid., 1907, nr. 4 (aprilie), p. 102-105
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19 Vezi „Amicul tinerimei”, Târgu-Jiu, 1908, nr. 12, p. 269-274, unde a publicat poezia „Viteazul scufundător”.
20 Alfons Castaldi (1874 - 1942).
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25 Idem, Alexandru Coşbuc. Însemnări inedite cu prilejul comemorării morţii sale, în: „Gazeta Gorjului”, anul I, nr. 30, 7 septembrie
1968, p. 6
26 Paşaportul cu nr. 42361 din 25 iunie (8 iulie) 1913. Viză de ieşire prin Predeal-Gară la 11 iulie 1913 şi viza de întoarcere la 28
septembrie 1913. Alte vize de ieşire-intrare prin acelaşi punct sunt între datele de 1 octombrie 1913 şi 16 mai 1914 – vezi Cornel
Cârstoiu, Coşbuc la Tismana, loc. cit. Şi Gavril Soridon, Pagini despre Coşbuc, Bucureşti, S.S.I.F, 1957, p.20, 67-71. Paşaportul s-a
păstrat la Mişu Popescu din Tismana, care a fost căsătorit cu Zagorea; nepoată a Dragăi Sfetea; a ajuns apoi la prof. Constantin P.
Popescu din Târgu-Jiu, oferit ulterior profesorului Cornel Cârstoiu din Târgu-Jiu
27 Fotografia „La Tismana, Coşbuc cu R. Ortiz” a fost publicată în „Contemporanul”, Bucureşti, nr. 37 (1040), din 16 septembrie 1966
28 După C. Cârstoiu, op. cit.
29 Cristina Rodeanu, Coşbuc pe meleagurile gorjene, în: „Ecou”, revista Liceului economic Tg.Jiu, anul I, 1970, nr. 3, p.15
30 Vezi, Nenorocirea poetului Coşbuc, în : „Unirea neamului”, Târgu-Jiu, anul II, nr. 98, 30 august 1915.
31 Vezi Cornel Cârstoiu, Alexandru Coşbuc.Însemnări inedite cu prilejul comemorării morţii sale,loc. cit.
32 După mărturisirea învăţătorului tismănean Nicolae Chiţiba
33 In revista nouă „Sămănătorul”, Anul II, nr.1, ian. 2012, se afirmă că Elena Coşbuc ajunsese săracă, avea o pensie de doar 30 lei
34 Scrisoarea s-a păstrat de învăţătorul Aurică Cocârlă din Tismana. Vezi Cristina Rodeanu, op..

Vila Sfetea în anul 1908 - Vila Ursu în anul 2011

Vila Ursu, anul 2011. Vorbind despre noua revistă “Sămănătorul”. Prezenţi, prof. univ. Alexandru Melian - redactor
actual  - cu soţia, prof. univ. Gh. Doca - critic lit. - cu soţia şi directorul actual revistă/editură, Nicu N. Tomoniu
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Ion C. Gociu reprezintă un caz special, în peisajul
literar şi în contextul epicii narativ–ficţionale ale Gorjului.
A debutat în 2010 şi, exact după trei ani, dilogia sa de
succes imediat în plan editorial (Maia I: Calvarul Secolului
XX, 2. Blestemul aurului) s-a retipărit la prestigioasa editură
TipoMoldova din Iaşi, în la fel de semnificativa colecţie
«OPERA OMNIA / ROMANUL DE AZI» şi numărând 574
pagini.

În ceea ce mă priveşte, ca titular pe Ştiinţele
Comunicării al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din
Târgu-Jiu, pot sintetiza ca o trăsătură integralistă a acestei
scrieri prozastico-fresciale că ea şi-a cucerit statutul de
titlu încununat cu atributul izbânzii graţie mai ales unei
sinteze remarcabile a celor patru paradigme
comunicaţionale: structural-expresivă, formal-
tranzacţională, relaţional-sistemică, fenomenologico-
praxiologică.

Nu insist pe aceste componente (meta)teoretice ci
pun accent pe alte dimensiuni ale temerarei întreprinderi
scriitopice, iată, receptată, prompt, în mediul critic şi, mai
nou, exegetic. Întâi şi întâi, romanul „Maia” – repet – e o
vastă frescă social-politică şi istorico-economică. Pe
canavaua ei autorul implementează, prelevează,
individualizează personaje-simptom. Fiecare apariţie-
portret în parte dislocă, alveolează, un tip-efigie al unei
epoci, una mereu subminată de criză: morală, etică,
estetică, etc., care, încărcat cu o menire, se achită de
sarcină. O face în stilu-i caracteristic, ascunzându-şi,
strategic, o pseudomediocritate călduţă, deşi pronia divină,
fatalitatea, judecata de apoi îi dă replica ce se cuvine,
impusă de intrigă, de context, de poziţionare spaţio-
temporală şi de tramă/dramă

Scos în excelentă înfăţişare grafică, romanul „Maia”
impune un om, un complex de atitudini, un conglomerat
de idei, mai toate interzise cândva. Asistăm la un atac
frontal al mai multor tematici grele, dificile, imposibile:
problema ţiganilor, drama evreiască, eşecul şi nostosul
numite Basarabia, monstruozitatea dictaturii dejisto-
ceauşiste, maladia, cancerul securisto-procustanizant/
ostracizant.

Sigur că romanul, deşi e redactat în termenii celei
mai evidente modernităţi dorice, ca notă dominantă, nu-
şi refuză ispita postmodernă ori paradigma transmodernă
(în definitiv – de ce nu? – şi pe cea metamodernă).

Aşa se derulează subiectiv/obiectiv lucrurile.
Scriitura lui Ion C. Gociu e o venire în text şi o revenire

din el. Ea simte imperios necesitatea
motivării. Se revendică din aducerea

aminte. Se distribuie
contrapunctic „de pe Linie
pe Deal” sau alternativ
(intrare-surpriză).

Îşi arogă rolul de
instanţă supremă. Timpul
în romanul „Maia” posedă
anumite trăsături
caracteristice, care indică
natura f ictivă a lumii
romaneşti. Ne aflăm pe un
tărâm ficţionant. Autorul Ion
C. Gociu  şi-a distrus
volens-nolens identitatea
lui separată şi avem
impresia că afirmaţia nu
este făcută nici la trecut nici
la prezent, dar şi la trecut
şi la prezent.

Planuri le se
întrepătrund: cel real şi cel
oniric; sau se înglobează reciproc. Citez: „În spectacolul real, visa
că pluteşte într-un abis, că dincolo de el se află limanul norocos al
făgăduinţei, un pustiu confuz de unde un  Rabin sau un Moise, cu
toiagul în mâini, îi făcea semne să se apropie.” Apoi survine
comparaţia aglutinată: „Şatra i se păru a fi un trib izraelit în pustiu,
aşa cum şi-l imagina ea când asculta povestirile tatălui său în
zilele de Peshah” , care se contopeşte metonimic (metaforic) pentru
al transporta pe cititor fie în fantastic fie într-o meta- istorie a cărui
filozofie transpare în fluxul narativ alterna(n)tiv: „Visul ei devenise
o altă realitate.” (Vis versus realitate, - n. m. IPB).

Ion C. Gociu se comportă ca un pictor. Adică precum cel cu
celebra precizare: „Aceasta nu este o pipă.” şi iată că mă surprind
din postura de critic la întâmpinare, confundând pe a fi cu a
reprezenta, ca şi cum ar fi echivalente. La fel pare a înregistra
memoriile unei persoane istorice, desigur invizibilă, trăitoare în
spatele textului: unul însă obiectiv, redactat la persoana a treia,
neutru, fără a arăta că s-ar fi angajat emoţional.

Stilul romanului este unul adecvat, alegerile ele însele
adecvate; şi este un stil totodată eficient. Dat fiind că scriitorul
imaginativ nu se foloseşte de limbaj numai pentru a descrie un
set de întâmplări existente ci şi pentru a le interpreta, oarecum
nevinovat, şi a le restitui valoric, modul său de folosire denotativă
a cuvintelor prezintă însemnătate estetică.

Dar Ion C. Gociu a asimilat conştient un paradox-truism:
scriitorul imaginativ creează ceea ce descrie. De aici rezultă că
fiecare exprimare imaginativă este o simbolizare adecvată
experienţei pe care o transmite, dat fiind că nu există nicio altă

ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni -
Gorj) - prozator.

 Romanul MAIA a
fost retipărit

Ion Popescu Brădiceni - Note de lector:
Maia (I-II) de Ion C. Gociu în colecţia OPERA OMNIA
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simbolizare posibilă a aceleiaşi experienţe.
Ne găsim într-o vorbire orală, argotică pe alocuri,

populară pe de altele, specific ţigănească unde e cazul. Odată
spart codul limbii utilizate, prozatorul Ion C. Gociu îşi continuă
aventura-i scriitoricească din postura de cititor implicit al
faptelor, actelor, evenimentelor, abordate cu o luciditate
imperturbabilă, cu o plăcere mereu motivată a artei
microportretului, a detaliului care paradigmatizat construieşte
o atmosferă autentică, veridică, verosimilă.

Şi totuşi câte un personaj pierde noţiunea timpului exact,
ca-n f icţiunea postmodernistă, f ragmentarizată,
transversalizată, aceea care are ca trăsătură esenţială
schimbarea dominantei. Adică – (mă) excplic – imaginea
istoriei literare va trebui şi ea să se schimbe substanţial căci,
cu asemenea noi opere, devine incomparabil mai bogată ori
măcar mai completă însăşi istoria României, rescrisă
(rescriptibilă) integral după 1990.

Funcţia estetică, fiind o dominantă transistorică, se
grefează pe o artă verbală uşor accesibilă lectorului de azi,
unul inerent grăbit (dar nu comod) urmând să se dumirească
asupra (non) adevărului romanesc din perspectivă ontologică
şi dinspre orizontul unei lumi posibile cu sublumii (zise şi
domenii narative). „Tensiunea şi disparitatea dintre sublumile
diferitelor personaje şi dintre sublumile lor şi lumea ficţională
„reală” sunt cele care au format baza poeticii epistemologice
moderniste şi, înaintea acesteia, a celei realiste” - afirmă Brian
McHale.

 În replică, Ion C. Gociu estompează graniţele externe
ale ficţiunii, ne provoacă, sugerându-ne că epiderma ficţiunii
sale nu este o membrană impermeabilă ci semipermeabilă.
Departe de a fi bine definite şi izolate, graniţele ficţiunii în
„Maia” par să fie accesibile, reînnod un fir anterior, în mod
variat, uneori uşor de încălcat respectând tipurile diferite de
constrângeri în contexte diferite şi multiple cunoaşteri.

Ca atare Mariţa se transpune într-un preludiu sexual,
inspirată de o fotografie a altei femei. În Transnistria, Trifon
Mogoş începe să aibă convingeri proprii şi să se ascundă
dezertând din calvarul isoriei urmând „jocul destinului” printre
membrii unei şatre de lăieţi. Aici îşi întemeiază o familie,
traversează infernul de la Suha Balca…

Prozatorul caută semnificaţii peste tot avansând – repet
modelizator – în construirea socială a (i)realităţii pe zone. Dar

ce este o zonă? Spaţiile pe care scriitura
imaginată le traversează, prin simplu fapt de

a le fi traversat într-o ordine inteligibilă, constituie o zonă
heterotopică. Fiecare zonă în parte este renaturalizată încât
implantul sau transplantul de fantezie auctorială să nu
deruteze masa de cititori doritori de asemenea incursiuni
(explorări) în interiorul romanului - în - sine. Zonele se
juxtapun halucinant, ba chiar se suprapun, înlăuntrul lor totul
şi toate se derulează când lent când precipitat, când onest
când „mincinos”, când apocrif (o figură istorică poate să iasă
dintr-un hotel al lumii reale şi să intre într-o casă ficţională)
când legitimizat.

Astfel procedând, Ion C. Gociu, când survin asemenea
deplasări, o barieră ontologică, dintre real şi ficţional, dintre
câmpul extern de referinţă şi cel intern  - a fost transgresată.
Ba mai mult, cusătura dintre realitatea istorică şi ficţiune este
şi nu este în evidenţă, făcând tranziţia de pe un tărâm pe
altul cât mai normală, alteori cât mai şocantă, prin
contrazicerea vizibilă a documentelor publice ale istoriei
oficiale de sub dictatură, fie ea carlistă, antonesciană, dejisto-
ceauşistă etc.

 Ca să închei: romanul „Maia” e o întreprindere
curajoasă, a unui om tradiţional, dar pregătit pentru orice
eventualitate. Vocea sa străbate etnografia către orice
posibilitate de a se manifesta („- Om trăi ş-om vedea! – spuse
Mărgăreta cu tonul vocii potrivit pentru a pune capăt discuţiei”,
pag. 121.) Constrânse, realemele (neologism lansat de Itamar
Even-Zohan –n.m. IPB) istorice, culturale, compatibilizate
cu realul demascat, vehiculate de Ion C. Gociu, ne obligă la
o moralitate severă, la  o etică demistificatoare.

Atrocităţile comise faţă de ţigani, evrei, români
trebuie să ne interzică orice confort choral. Ele vor fi nu numai
amendate ci pedepsite exemplar. Asemenea elemente
umanoide criminale (măşti ale răului absolut al istoriei) îl
întristează profund pe  autor, îl revoltă în subsidiar. Iar
sancţiunea supremă e moartea. Moartea reinstaurează
domnia binelui, ordinea stricată, legea dreptăţii.

 Ion Popescu-Brădiceni

 Interviu cu romancierul Ion C. Gociu

Prof. dr. Ion Popescu Brădiceni
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Ion C. Gociu - Fragment:
DRUMUL LÂNII
         Încă dinainte de a se realiza Unirea cea Mare din 1918
şi cu multă vreme înainte, românii din Regat şi cei de dincolo
de munţi ţineau legături strânse, prin schimburi de mărfuri.
Aveau potecile prin pădurile cunoscute numai de ei, pe care
le foloseau cu succes, ca să nu fie dovediţi de potera
imperială. În deceniile 7 – 10 ale secolului XIX, comunităţi
întregi din Ardeal, prigonite de administraţia austro-ungară,
au trecut Carpaţii şi au creat noi aşezări prin nordul Olteniei,
cu o populaţie ce aducea cu ea graiul şi portul transilvan.
Legăturile comerciale în acea perioadă se concretizau prin
schimbul direct de mărfuri între cetăţeni  şi se realizau
spontan sau în zilele anume stabilite, pentru târguri şi bâlciuri.
Trocul, schimb în natură de produse, procedeu străvechi de
realizare a comerţului, era mijlocul cel mai folosit, fiind la
îndemâna tuturor. Pentru ei, banul nu era măsură a valorii.
La ce foloseau banii imperiali în Regat, sau invers, dacă nu
erau ducaţi din aur?! Fiecare din părţile contractante îşi
evalua marfa şi comercianţii se tocmeau privind schimbul,
până ajungeau la soluţia cea mai convenabilă fiecăruia.
Legea cererii şi ofertei asigura echilibrul.
         Prin aceste legături permanente  se explică apropierea
vorbirii şi a portului populaţiei din nordul Mehedinţiului şi
vestul Gorjului, cu multe elemente lingvistice şi etnice de
dincolo de munţi, din zona Banatului. La noi în sat, nu se
pronunţau silabele “ce” şi “ci”, cum se aud în Ţara
Româneasca, preluându-se pronunţia bănăţeană, greu de
scris în limba română, neavând litere corespunzătoare
sunetelor ce provin de la sârbi, dar aproximativ ele ar fi:
pentru “ci” (şi) iar pentru “ce” (şe) ; ceapă = şeapă, ciorbă=
şiorbă, un ş uşor prelungit, pronunţat cu limba puţin strânsă
şi apropiată de cerul gurii.

         Într-o vară de la începutul deceniului al treilea al
secolului XX, aşa cum se întâmpla anual până atunci şi după
aceea, a plecat după lână peste munţi un grup de bărbaţi şi
femei din satul Văianu, înspre Cornereva. În zona noastră
subcarpatică şi implicit a Ciupercenilor, creşterea oilor nu
intrase în obiceiul locului, oile fiind neadaptate la căldurile
verilor din zonele de podiş sau şes. Se îmbolnăveau şi se
putea decima întrega turmă, cu grave consecinţe, prin
pierderi mari pentru gospodari. Mai exista şi pericolul
gălbezei, un parazit contractat din iarbă,  care provenea din
bălegarul de la bovine, animale rezistente parazitului.
Fiindcă nu păşteau şi mâncau numai frunză şi lăstari de
arbori, caprele nu se îmbolnăveau de acest parazit şi
înlocuiau masiv absenţa oilor, asigurând laptele şi carnea.
Părul caprei nu avea calitatea lânii atât de trebuincioase
într-o gospodărie şi n-o înlocuia. În zonă, nu erau nici
suprafeţe suficiente de păşunat şi bărbaţii care trebuiau să
se ocupe de păstorit aveau înclinaţii pentru alte îndeletniciri,
spre profesii mai „elevate”: meseriaşi la oraşe, comercianţi,
chelneri şi chiar profesii intelectuale pentru cei cu înclinaţii
spre carte. Altă zonă, alte concepţii, alte preocupări pentru
asigurarea existenţei...
         Calea de străbătut din Văianu, până la Cornereva,
acest drum al lânii, cum am denumit-o eu după zeci de ani,
era foarte lungă, drum greu, ce presupunea eforturi fizice
mari şi numai pe jos, cu greutate în spate şi la dus, şi la

întors, cu mulţi zeci de kilometri parcurşi în
timp de o săptămână sau două. La plecare

din sat, drumeţii mergeau spre vest, de-a lungul pârâului ,  treceau
prin comunele Câlceşti, Celei, Baia de Aramă,  întrau pe valea
comunei Mărăşeşti, spre satul Godeanu, după care, în urcare,
pe potecă sau drum de care,  traversau lanţul Munţilor Mehedinţi,
pe lângă Vârful lui Stan,  coborau până la nivelul râului Cerna, în
comuna Cerna Sat, care era trecut prin vad sau pe punte , după
noroc, apoi se încumetau pe panta abruptă a Masivului Godeanu,
ajungând până la cote de peste 1300 m, de unde începea
coborârea „ce nu se mai sfârşea” pentru obositele picioare, spre
comuna Cornereva, ascunsă prin văile de la poalele vestice ale
muntelui.
          Atunci, în acest grup se găsea şi Chiva Dobrescu, sora
cea mai mică a Stătienii lui Dumitru Boştină, fată frumoasă, şi la
faţă, şi la corp, singura nemăritată din rândul femeilor şi dornică
să-şi rostuiască cu vrednicie zestrea pentru măritiş, de macaturi,
pături şi, de ce nu, şi  câte o scoarţă mai acătării, cu care avea
să se mândrească, atunci când va deveni noră.

           Fiecare ins purta în spate un bagaj greu, constituit dintr-o
povară,  un rucsac imens, în care se duceau mărfuri trebuincioase
gugulanilor, destinate pentru a fi schimbte cu lâna de oaie. În
aceşti saci voluminoşi, se aşezau cu grijă oale şi străchini din
ceramică de Găleşoaia, frumos lucrate şi de calitate, tutun,
chibrituri, pânzeturi pentru o anumită întrebuinţare, ace, aţă de
cusut, mărgele, paiete şi câte altele, de parcă locul de  schimb,
această zonă a Cornerevei, era desprinsă de lume. Probabil că
această parte de la periferia Imperiului rămânsese neglijată de
autorităţile timpului. La destinaţie, grupul se împărţea în echipe
de câte 3-4 persoane, conduse de un bărbat care mai avea şi
grija să nu se întâmple ceva femeilor din echipă, care întotdeauna
erau cel puţin dublu ca număr faţă de bărbaţi. Şi aşa, răzleţiţi pe
mici grupuri, ca să nu se concureze între ei, umblau din casă în
casă să-şi vândă marfa prin schimb pe lână, mâncare şi eventual
un loc de dormit peste noapte, măcar prin vreun şopru cu fân, că
prin odăi nu erau primiţi şi timpul era prielnic, mai ales că veneau
doar vara. În curtea gospodarului, aveai şi siguranţa că nu vei fi
atacat de vreun răufăcător ce  ar fi fost tentat de marfa de schimb,
sau să se lege de vreo femeie mai frumoasă. Cum se zice: „Paza
bună trece primejdia rea!”

         Într-un grupuleţ de trei persoane, era şi Chiva când, spre
seară, au bătut la poarta unui gospodar „mai acătării”, să vândă
marfă şi să ceară găzduire peste noapte în ograda sa. Casa era
mai răsărită şi, după gardul înalt de la drum, se bănuia că are o
curte imensă, dar privirea de afară nu putea răzbate în
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interiorul „redutei”, ca să vezi ce se ascunde în interior. După
părerea lor, „aici trebuie să fie casa unui bogătan” şi sperau
să-l înduplece să-i primească peste noapte, pe ei, două femei
şi un bărbat, vădit nepericuloşi, care, rămaşi în curtea
zăvorâtă şi păzită de un câine „cât viţelul”, nici n-ar mai fi
ştiut cum să mai poată ieşi.
         De la oprirea în faţa casei, n-au aşteptat mult şi poarta
de la intrare a fost  întredeschisă de un „munte de om”, bine
făcut şi curat îmbrăcat în straiele lui specific bănăţene, având
pe cap o pălăriuţă pe cât de mică, pe atât de şic purtată.
Gospodarul, tăcând, a „cântărit” din priviri firavul grup. Atenţia
i-a fost atrasă de tânăra noastră şi, oprindu-se cu privirea
mai mult asupra ei, a descoperit o fiinţă cu o faţă albă, din
care licăreau doi ochi negri, sub frumoase sprâncene arcuite.
Buzele roşii, cărnoase şi senzuale ale fetei i se uscaseră de
atâta efort şi, printr-un gest firesc şi necontrolat, erau umezite
cu vârful limbii, gest care-i atesta inocenţa, dar îi şi mărea
atracţia. Poarta a fost larg deschisă, chiar mai mult decât
era necesar, să intre cele trei persoane pe care le-a poftit
înăuntru, confirmând, dacă mai era necesar, că sunt bine
primite. Curtea era mare şi laturile erau închise de acareturi,
dând senzaţia că te afli într-o cetăţuie. Liniştea ar fi fost
desăvârşită, dacă n-ar fi fost „spartă” de lătratul ciobănescului
care n-a contenit, până a primit de la stăpânul său mustrarea
„Taci în dată, boală!”
          Călătorii erau obosiţi, aveau feţele îmbujorate, dar mai
purpurii erau ai Chivii, fată  cu trupul mlădios ca firul trestiei,
supus de timpuriu la un efort ce depăşea puterile unei fiinţe
plăpânde. Rămasă în picioare, făcea efort să se
descotorosească de bagajul ce-l purta de două zile în spate,
îar gospodarul n-a întârziat s-o ajute să-şi dea jos croşna
grea de marfă şi de drum, moment în care, fără voie, i-a
atins la subţiori cămaşa udă de sudoare.
        Repede a venit seara, focul s-a aprins, s-a pus de
mămăligă iar oltenii, după ce-şi „trăseseră sufletul”, se
liniştiseră. Femeile se spălaseră la adăpostul şurii, să nu fie
văzute dezbrăcate de cei doi bărbaţi
şi acum toţi sporovăiau voioşi,
stăpâniţi de bucuria norocului pe
care-l găsiseră, să înnopteze în
această casă mare şi aproape pustie,
dacă n-ar fi fost acest „paznic” ascet,
ce trebăluia de unul singur în
pregătirea cinei ce dorea s-o ofere
trudiţilor săi oaspeţi călători.

         În tinda spaţioasă a casei, pe
o masă mare, s-au adus cele
trebuincioase: un sănic ca faţă de
masă, scos din ladă dintr-o odaie, un
fund de lemn pentru mămăligă,
străchini şi linguri de tablă pentru
fiecare. În castroane mari din lemn,
alături de mămăligă, şi-au găsit locul
telemeaua burduşită şi laptele
covăsit, care îmbiau la o cină mai
mult decât binevenită. S-a adus şi
un urcior de provenienţă oltenească,
plin cu ţuică „trăsnet”, cum nu se face
prin Regat, dezlegând repede limbile

oaspeţilor, mai puţin a Chivii, prea tânără şi ruşinoasă să se
întindă mai mult la vorbe, decât dacă erau de nasul ei. Bărbatul
şi femeia din echipă povesteau vrute şi nevrute, încercând să-
l descoase pe bărbatul gazdă dacă are nevoie de marfa lor,
„care-i de cea mai bună calitate şi trebuincioasă în orice
gospodărie”!

         Ca niciodată, avură parte să doarmă nu în şură pe fân,
ca altădată, ci în odăi cu de toate cele necesare. Paturile erau
acoperite cu cergi frumos lucrate şi colorate, făcute din lână
de oaie ţurcană. Aveau perne umplute cu puf din pene de gâscă
şi, la nevoie, în caz că le era frig, aveau la dispoziţie dune,
plapume umplute cu puf, ca şi pernele. Neam de neamul lor
nu pomeniseră aşa ceva la casele lor din Ţară. Chiva privea
cu luare-aminte cum arată o casă ce se deosebea de cea în
care se născuse şi trăise până la vârsta de 18 ani şi se gândea
„cum va arăta casa în care se va căpătui, ea cu bărbatul şi
copiii ei”! Blândă, blândă, dar ambiţioasă să iasă din starea în
care s-a născut şi în care, din mila lui Dumnezeu, a ajuns până
acum...
          Femeile, Chiva şi Maria, partenera sa, au dormit singure
într-o odaie mult mai mare decât cea din casa părintească, în
care, le stăruia în nas un miros specific de său de oaie, emanat
de cojoacele şi bundiţele atârnate pe unul din pereţii camerei,
dar care nu le deranja. Au chicotit până să adoarmă şi s-au
mirat „că nu au văzut pe stăpâna casei, soaţa gospodarului”,
pe care nu ştiau nici cum îl cheamă. Bărbaţii au mai rămas la
„o gură de tărie”, unde gugulanul, prin vorbe meşteşugite, şi-a
atins scopul: l-a tras de limbă pe olteanul guraliv şi a aflat totul
despre Chiva, fata din grup care-l interesa. Precis nu ştia câţi
ani are, a zis însoţitorul ei, dar, prin laude poate mai multe
decât se potriveau realităţii, a spus că face parte dintr-o familie
bună, are un frate inspector fiscal în Basarabia, fapt ce era
aşa, că este cea mai mică din familie şi singura nemăritată şi
că toate neamurile ei sunt harnice şi sănătoase.
-----

Fragment din volumul Din Văianu la Toronto care poate fi citit online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_C_Gociu-Din_Vaianu_la_Toronto.pdf
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti - Gorj) -
prozator, poet.

 Fenomenul
superficialităţii

societăţii
Sursa disfuncţionalităţii societăţii poate fi în mentalul

colectiv, atins de o democraţie otrăvită. După 1989 apare
credinţa că odată câştigată, democraţia va fi triumfătoare.
Nimic mai fals, cetăţeanul nu se simte mai protejat. Spiritul
comunitar se cristalizează în timp, democraţia ne-a luat prin
surprindere. Elitele au făcut compromisuri nepermise – în
mândria lor de a fi aplaudaţi – nu s-au implicat intelectual
în societate; au permis şi încurajat corporaţiile ca să nu fie
interesate decât de consumismul generator de sărăcie. Toate
suferinţele omului încep antropologic; lumea e aşa de rea,
că ne mirăm cum de se mai face ziua. Epoca risipei (pentru
unii) s-a declanşat în scopul întreţinerii circulaţiei banului;
profitul nu aşteaptă timpul. Bogaţii nu se intersectează cu
natura umană, deşi afirmă că valoarea lor stă în capitalul
uman. Criza de omenie este cruntă. În obezitatea lor, marile
concerne au devenit o plagă a societăţii în care o economie
creştină este doar o iluzie, o idee teologică.

Educaţiei i-a fost tăiată subvenţia financiară, banii
alocaţi acestui fenomen au fost nesemnificativi, din simplul
motiv că nu ar produce profit imediat. Din nou, nimic mai
fals, doar şcoala, educaţia este drumul spre ridicarea din
anonimat a unei societăţi – un mare generator de profit pe
termen lung – care ar aduce schimbări fundamentale.
Efectele negative vor duce la folosirea populaţiei pentru
munci necalificate; cu toate masterele obţinute, vom deveni
o masă amorfă, foarte uşor de manipulat. Neîncrederea în
forţele reale ale unei societăţi vii, generează anxietatea în
puterile proprii, obligându-ne să ne ancorăm în tot ce vine
„din afară”, lăudându-i pe alţii.

Relaţia dintre presă şi stat devine tot mai instabilă,
în concurenţa lor de a produce profit (tiraj sau rating). De
aici propagarea excesivă pe sticlă a sexului, sportului şi
senzaţionalului, vocaţi i  care nu construiesc şi nu
îmbunătăţesc societatea.

Criza presei este sistemică. Apariţia internetului
iluzionează omenirea că informaţia este gratuită, punând
la dispoziţie „o bibliotecă uriaşă”, dar nerelevantă. Ştirea de
interes, care ţine populaţia în atenţie este nu „când un câine
muşcă un om, ci când omul muşcă un câine”. Inventarea
ştirilor a devenit deziderat de presă. Informaţia nu are nimic
în comun cu cultura. Cititorii de tabloide sunt într-un procent
de creştere în toată lumea.

Fenomenul superficialităţii societăţii este prezent şi
în sănătate. Un succes uriaş – în detrimentul medicinii
ştiinţifice, bazată pe studii elaborate – îl au vrăjitoarele.

Majoritatea societăţii, în goana după
„informaţie”, nu se mai opreşte în logică, în

profunzimea lucrurilor; se dă credibilitate superficialităţii. Toată
civilizaţia noastră se transformă. Lumea nevăzută al „onlinului”
acaparează totul. „Mirosul” hârtiei  tipărite devine anacronic
pentru generaţiile viitoare. Oamenii valoroşi nu se mai
promovează, lumea a deviat de la normalitate. Agresivitatea
anormalului a invadat tineretul, care visează să devină sau
manelişti, sau soţii de fotbalişti. Falsitatea succesului tronează
pe toate canalele televiziunilor; minciuna a înlocuit adevărul,
realitatea şi iluzia au aceeaşi conotaţie. Datoria de a spune
adevărul a dispărut.

Singura noastră şansă este speranţa!

       Florian Văideianu
       Jurist

.

Primarul de sector din Bucureşti zis
«Marean», autor de «almanahe» şi la

ananghie, căutător de Nea Goagăl
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

 George Ene - Din poeziile
lunii noiembrie

 Apostoli, da’ oameni, acolo, şi ei…

Pavel i se adresă lui Petre:
– Încotro paşilor noştri le zici
să calce pe pietre?
– S-o luăm pe-aici!
arătă cel întrebat,
de trei zile nemâncat.
Soarele până ce piere
într-acolo să mergem ne cere.
Să ne grăbim, aşadar,
până nu intră soarele-n altar.
Ne-or opri la porţi cu tot hazul
să ne descălţăm,
să nu le pătăm
străzilor obrazul…
Pavel se răsuci pe călcâie
stropindu-şi faţa cu apă sălcie:
– Grea misie, frate, ne-am ales.
Şi-apoi plecăm mult prea des.
Nu tu casă, nu tu masă.
Nu mai zic: nu tu mireasă!
– Sări peste…, Pavele, c-o să ai
mirese destule în rai!
– În… rai, zici? Adică, în… gând?
Măi, frate, eu vreau aici, pe pământ!
– Taci, să nu te-audă Şefu’,
c-o să-ţi treacă tot chefu’
când te-o pedepsi cum numai El ştie,
c-un trăsnet chiar aici pe loc, în pustie,
să-ţi fie pentru cap de-nvăţătură,
că prea te pune dracu’ să nu taci din gură.

…La poarta Cetăţii, obosiţi şi plictisiţi, vai şi vai,
Nu le mai ardea nici de iad, nici de rai.
Aşa că Petru şi Pavel au făcut cuvenitele temenele
(că pe vremurile respective nu mergea fără ele):
au întrebat de mâncare şi-unde-ar putea dormi şi ei,
apoi, în şoaptă, au întrebat dacă au şi două femei…

O să ziceţi: “Doamne, iartă-l că nu ştie ce vorbeşte!
Despre Sfinţii Apostoli aşa ceva nu se pomeneşte!
Că Prea Sfinţii Petru şi Pavel erau Adevăraţi Sfinţi
şi nu nişte derbedei oarecare, care-şi ieşiseră din minţi!”

Or fi fost Sfinţi, că nimeni nu zice, vai nouă, altfel!
Dar erau bărbaţi vânjoşi şi isteţi, toţi unul şi unul, la fel
hrăniţi cu peşte berechet, dar mai ales cu Iubire,
că despre venirea lor în zonă se dăduse de ştire,
aşa că era cum nu se poate de-nţeles să-ntrebe şi ei
acolo, ca într-o doară, printre altele, şi de… femei.
Prea îi credeţi voi proşti pe ăia de la-nceput,
că adică n-au mâncat, n-au băut şi nici n-au… putut
să-şi ceară drepturile de bărbaţi în toată firea,
ca-n felul acesta să-şi rostească cu evlavie mulţumirea
către Domnul, abia plecat, în zbor, de pe pământ
cu ce era pe El, chemat urgent în Ceruri de Tatăl Cel Sfânt…

Apostoli, da! Dar oameni, acolo, şi ei:
mâncau, beau, apoi se interesau de femei,
că doar nu erau, Doamne iartă-mă, niscai scopiţi
juraţi împotriva femeilor şi nici prin voinţa lor opriţi.

Iubirea a fost inventată tot de Tatăl Cel Sfânt
Şi tot aşa cum scrie în Carte, adică prin Cuvânt.
Când Bătrânul a zis: “Să fie Iubire!”
(S-au cutremurat toartele Cerului pân-n Zidire)
“Şi Iubirea să vă unească pretutindeni pe voi, bărbaţi şi femei,
spre a-Mi pomeni Numele-n veac, drept al vieţii voastre
Temei!”

Aşa că dragii noştri Apostoli n-au greşit cu nimic
Când umili cerşeau iubirea femeilor, fie şi-un pic!!

Citiţi celelalte Poezii ale lunii noiembrie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/11/george-ene-poeziile-lunii-noiembrie.html



 Slujba Vecerniei

Introducere

Frumuseţea ortodoxiei, dincolo de adevărurile sale
dogmatice şi de profunzimea sa morală constă, după cum arată
un mare liturgist contemporan, în bogăţia cultului care îi
caracterizează cea mai importantă parte a activităţii sale de
ordin practic.1  Acesta cuprinde înlăuntrul său tezaurul ortodoxiei,
după cum frumos ţine să accentueze acest lucru părintele Ene
Branişte:

,, El constituie tezaurul cel mai de preţ al
Ortodoxiei şi titlul ei de mândrie. De aceea este atât de
preţuit şi joacă un rol  de frunte în viaţa religioasă a
creştinilor ortodocşi”.2

Între slujbele sale, cea mai importantă este, cu
certitudine Liturghia3 , care aduce credinciosul faţă în faţă cu
Hristosul euharistic, oferindu-i posibilitatea împărtăşirii cu El în
chip deplin şi real. Ea nu este însă singura slujbă şi nu umbreşte
cu nimic importanţa celorlalte serviciii religioase ale cultului, fie
ele Taine sau simple ierurgii şi rânduieli de cult. Aşa se face că,
asemenea ei, şi Utreniei sau Vecerniei i se acordă aceeaşi
importanţă ca şi Liturghiei, iar în privinţa frecvenţei, se poate
afirma acelaşi lucru.

În ceea ce o priveşte pe cea dintâi din cadrul celor
două laude enumerate anterior, aceasta reprezintă o rânduială
de cult deosebit de importantă, de o vechime considerabilă
(cele mai vechi manuscrise datând din primele secole ale
creştinismului), care dă tonul în începerea unei noi zile liturgice.4
Datorită frumuseţii şi complexităţii sale şi a caracterului ei de
tranziţie de la o zi liturgică la alta, unii ea a fost definită de
teologi mai vechi sau mai noi prin epitete precum ,,tinda
pregustării eternităţii”5  sau prin altele de acest fel.

Alături de partea fixă6  partea mobilă a sa, conferă
dinamism rânduielii slujbei şi o actualizează zilnic prin
prezentarea anumitor învăţături şi fapte din viaţa Sfântului
Prăznuit sau prin descrierea cadrului unui eveniment praznical
de mare însemnătate.

Având în vedere importanţa acestei laude bisericeşti,
ne-am propus ca în paginile următoare să prezentăm
principalele aspecte privitoare la acest subiect, arătând
complexitatea sa liturgică şi sesizând importanţa ei în teologia
liturgică ortodoxă.

Lucrarea va defini iniţial termenul ce denumeşte tema
noastră, accentuând multiplele sale valenţe, după care va
prezenta principalele elemente, va prezenta anumite momente
speciale, exemplificând rolul lor şi va arăta felul în care vecernia
a fost receptată în teologia liturgică ortodoxă românească şi
contribuţiile acesteia la dezvolatrea ei (în principal prin
compunerea de slujbe şi rânduieli în cinstea unor Sfinţi de

provenienţă autohtonă).

 IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Slujba Vecerniei şi particularităţile
ei

Înainte de a prezenta propriu-zis structura vecerniei
şi de a arăta particularităţile ei în teologia liturgică, se cuvine,
din punct de vedere metodologic şi isagogic, să definim
termenul cheie al lucrării noastre. Explicaţia semnificaţiei sale
o regăsim la mai mulţi autori români şi străini, însă pentru
lucrarea de faţă vom apela la cea a părintelui profesor Vasile
Grăjdian de la Sibiu, care ni se pare deopotrivă concisă şi
sistematică:

,,Vecernia este slujba de seară (slav.
,,veceru” – seară), cu care începe ziua liturgică. Se
mai întrebuinţează termenul de vesperină (lat.
vesperae) sau, într-o traducere românească, cel de
serândă.

Se săvârşeşte în Biserică după ora 4 p. m.
(ora 16), de regulă după apusul soarelui. Sunt câteva
situaţii în cursul anului bisericesc când vecernia se
săvârşeşte dimineaţa… Vecernia poate fi de mai
multe feluri. Vecernia sărbătorilor, cu mai multe
variante destul de apropiate ca rânduială: cea a unui
praznic împărătesc sau a hramului, a Duminicii (de
sâmbătă seara), la un sfânt cu Polieleu şi la un sfânt
cu Doxologie mare. Vecernia zilelor de rând este mai
simplă, iar la sărbătorile mari aflăm înainte de
Vecernia Mare şi o Vecernie Mică”.7

Iată aşadar care este semnificaţia vecerniei, acea
laudă ce urmează după ceasul al IX-lea şi care este bine
delimitată de anumite reguli tipiconale deosebit de importante.
Datorită complexităţii liturgice a calendarului, care modifică
o anumită parte a ei, s-au întocmit adevărate repertorii
tipiconale precum cel al Sfantului Sava8  sau altele, mai vechi9
ori mai recente10 , care prezintă modele ale rânduielii şi
evidenţiază particularităţile fiecărei zile în parte.

Dincolo de această parte mobilă şi dinamică,
constând din stihirile dela ,,Doamne strigat-am”, al căror
număr variază în funcţie de caracterul vecerniei (10 sâmbătă
seara11 , 8 sau 10 la Sfinţi sau sărbători, în funcţie de caracterul
praznicului, sau 6 în zilele de rând12 ), din prochimenul specific
fiecărie zile a săptămânii sau praznicului, cele trei paremii,
pe care le întâlnim la Praznicele Împărăteşti, stihirile
stihoavnei, ale Litiei, sau tropare, el are, aşa cum am arătat,
şi o structură imobilă, deosebit de interesantă, constând atât
din părţi care ţin de de strană, cât şi din rugăciuni ale preotului.

Acestea le regăsim în diferite cărţi de cult precum
Ceaslovul13 , Catavasierul14 , Psaltirea15 , Liturghierul16 , în timp
ce, pe celelalte le regăsim în cărţi precum Octoihul Mare,
Mineiele17  fiecărei luni, Triod18 , sau în cărţi cu specific muzical
precum Vecernierul19  sau Anastasimatarul20 . Aici, ele sunt
prezente alături de indicaţii tipiconale, de notaţii muzicale
(unde este cazul) sau de recomandări privitoare la forma de
cântare şi melodie (stihiralic, irmologic, glasul etc).

Datorită importanţei cultului şi datorită accentului
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pe care Biserica l-a pus încă din vremurile de început pe
frumuseţea şi fastul liturgic, care, dincolo de latura sa de
arheologie şi estetică, cuprinde şi elemente de o profunzime
ritualistică, dogmatică şi simbolică inegalabilă, aici s-a dezvoltat
o adevărată imnologie bisericească. În cadrul acesteia,
accentul s-a pus, după cum era de aşteptat, pe crearea unor
cântări de o frumuseţe şi de o complexitate aparte, executate
de cei foarte înzestraţi în domeniul muzical şi care se şi
pregăteau intens în acest domeniu.

 Uneori, această pregătire necesita absolvirea unor
cursuri de specialitate, de o mai mare sau mai mică durată, în
care protopsaltul sau psalşii erau iniţiaţi în tainele muzicii şi
ale notaţiei psaltice. Aceasta va evolua de-a lungul timpului şi
va ajunge tot mai complexă, astfel că muzica bizantină va
circumscrie o adevărată ştiinţă în care conta atât cunoaşterea
simbolurilor (multe şi adesea mai multe simbolizând acelaşi
lucru)21 , fapt ce va duce la crearea unor adevărate academii
care se vor ocupa cu studiul ei, şi care vor da adevăraţi maeştri
în compoziţia şi interpretarea muzicii psaltice.

Alături de latura componistică, deosebit de importantă
din punct de vedere muzical, la fel de valoaroasă este şi cea
care vizează compunerea şi diortosirea textului cântărilor,
precedentă celei dintâi, în cadrul căreia poeţi şi scriitori de
mare valoare a epocii patristice, a celei post patristice şi a
celorlalte epoci şi-au dat şi îşi dau în continuare concursul în
compunerea şi aranjarea unor piese liturgice de mare valoare,
care constituie părţi ale cultului creştin şi pe care le regăsim
în paginile mineielor şi ale trioadelor şi ale celorlalte cărţi de
cult. Nume precum Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul
Ambrozie, Sfântul Simeon Noul Teolog, Cassiana sau altele,
sunt doare câteva din pleiada de teologi care compun această
categorie.

1 Alexandre Schmemann, Introducere în teologia liturgică,
traducere Vasile Bârzu, Editura Sophia, Bucureşti, 20002, p. 48.
2  Ene Branişte, Liturgica generală,  vol. 1, Ediţia a II-a, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002, p. 68.
3 Ioan Vasile Botiza,  Elemente de liturgică creştină orientală,
Editura Medicală universitară ,,Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2005,
p. 129.
4 Dumitru Megheşan, Vecernia – nostalgia grădinii – creaţie,
Edituura Bibliotecii Revistei Familia, Oradea, 1997, p. 9.
5 Ibidem, p. 9.
6 Păstrată atât în anumite rugăciuni care se rostesc la fiecare
vecernie, după cum se va vedea ulterior în cadrul lucrării, cât şi în
anumite rugăciuni ale preotului. Cf. ***, Liturghier, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2000, pp. 10-16, 28-46, unde pe lângă îndrumările
tipiconale sunt prezentate şi rugăciunile pe care trebuie să le
rostească preotul în anumite momente ale slujbei, precum şi felul
în care trebuie făcută această rostire.
7 Vasile Grăjdian, Elemente de cântare bisericească şi tipic,  Editura
Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002, p. 104. Cf.
Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan”,
Dicţionarul explicativ al limbii române ( DEX ), ediţia a II-a,  Ed.
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, s. v. ,,vecernie”; Cf. Ene
Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura
Diecezană, Caransebeş, 2001, s.v. ,,vecernie”.
8 ***, Tipicul Sfântului Sava, Editura Credinţa noastră, Bucureşti,
2003.

9 Silvestru Morariu Andrievici, Liturgica carea cuprinde scurta
tâlcuire a tuturor rânduelelor liturgice dupe tipicul bisericei
dreptcredincioase a răsăritului, Editura ,,La Ioan Ekhard şi fiu”,
Cernăuţi, 1860. Aurel Popovici, Tipicul Bisericii Ortodoxe : întocmit
pentru trebuinţele preoţilor români, studenţilor în teologie şi ale
elvilor şcoalelor normale,  Tiparul Tipografiei Arhidiacezane, Sibiu,
1927.
10 Dosoftei Şcheul, Tipic bisericesc al zilelor de sărbătoare,  Editura
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Doxologia, Iaşi, 200.
11 Vasile Grăjdian, op. cit., p. 107.
12 Ibidem, p. 118.
13 ***, Ceaslov, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, este una dintre cele mai uzitate
ediţii ale acestei cărţi de cult (şi în notele următoare vom prezenta
cele mai utilizate ediţii şi cele mai recente ale cărţilor de cult pomenite
în text; n.n.)
14 ***, Catavasier sau Octoih Mic, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997; ***, Octoih
mic,  Editura Episcopiei Ortodoxe, Alba0-Iulia, 1998; Pentru o
versiune cuprinzând partiturile principalelor cântări ale acestei
perioade, a se vedea: Vasile Stanciu, Catavasier, Editura Buna Vestire,
Beiuş, 1995.
15 ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ediţia a 8-a,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1992; ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea
profetului şi regelui David : versiune revizuită după Septuaginta
(versiunea Bartolomeu Valeriu Anania), Editura Arhidiacezana, Cluj-
Napoca, 1998.
16 ***, Liturghier, op. cit.; ***, Liturghier, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2012  (o
ediţie mai recenză cu un limbaj actualizat, editată anul trecut de
Patriarhia Română şi intrată deja în uzul parohiilor).
17 Una dintre ultimele reeditări ale acestei colecţii de cărţi de cult,
indispensabile slujirii ortodoxe a fost făcută de Arhiepiscopia Alba-
Iuliei, la Editura Reîntregirea, în anul 2001 (n.n).
18 ***, Triod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001 (una dintre cele mai recente şi
mai utilizate ediţii).
19 Vasile Stanciu, Vecernierul sau Cântările Vecerniei de Sâmbătă
seara, compuse şi fixate pe notaţie liniară după melodiile celor opt
glasuri bisericeşti, notate de preotul Dimitrie Cunţanu, Ediţia a II-
a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012; Nicolae Lungu,
Vecernierul, Editura Institutului biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
20 Idem, Anastasimatarul uniformizat. Vol. 1 - Vecernierul sau
Cîntările vecerniei de sîmbătă pe cele opt glasuri bisericeşti, Editura
Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 1996; Vasile
Stanciu, Anastasimatarul sau cântările vecerniei de sâmbătă seara
şi ale utreniei de sâmbătă dimineaţa, compuse şi fixate pe notaţie
liniară după melodiile celor opt glasuri bisericeşti, notate de preotul
Dimitrie Cunşanu, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009.
21 Cf. Sebastian Barbu Bucur, Cultura muzicală de tradiţie bizantină
pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi
aportul original al culturii autohtone, Editura Muzicală, Bucureşti,
1989, p. 14.

Citiţi intregul studiu Slujba Vecerniei online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Iuliu-Marius_Morariu-Slujba_Vecerniei.pdf
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Avem

Avem
Acest război
Antic,
Modern,
Planetar.
Combatanţii
Sunt
Vii şi morţi,
Reîncarnări
Viitoare.
Sunt  îngeri,
Zei,
Dar şi lumânări
În exerciţiul funcţiunii.

Un volum nou de poezii

VASILE MIC - poet şi grafician
 (15 aug.  1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,

judetul Satu Mare.

Poetul Vasile Mic la al saptelea volum de poezie:
"Nasterea Aurorei", Editura Eikon, Cluj-Napoca.

Un munte de bani roşii

Profesorul
A creat
Detectorul de fantome.
Şansa de a prinde acum
O fantomă,
Mai multe,
Este reală
Şi îi poate aduce
Creatorului
Celebritate,
Un munte de bani
Roşii
Verzi
Roşii…

 Puterea planetei

Puterea planetei
În încălzire
Deschisă
Viselor
Se vrea.

Pe o tavă de argint

Inima
Purtând pe o tavă de
argint
Jocul culorilor.
Inima
Departe şi aproape
De lume,
De ochii albaştri.
Inima
Pe timp de pace…
În noapte târzie.
Inima
Iubind
Fiecare dimineaţă

D e s p r e
plimbarea pe
viscol

Despre plimbarea
Pe viscol,
Noaptea
Ziua

Noaptea…
Lumina inventată
Ştia
De dinainte.
Despre a iubi
Pe viscol,
Cerul
Poate vorbi
Oricui…

Citiţi celelalte Poezii ale lunii noiembrie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/11/vasile-mic-un-volum-nou-de-poezii.html
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BUKREŞ 2013

trezirea frigului

trezirea frigului cât experienţa nostalgiei denanţe
altor vrânduri-rînduri de nu mai pornisem s-o auzi
suspensia caut acantei broşa pieptul înnorării

zbate-ţi detaşarea până m-oi întoarce tot tu o să suni
că plec la opt nu şapte 6 ne trecuse nord şezând
nemergând neabuzând rămaşii revendicându-ne

cârnul şi surdul curenţii basarabului Camus şi Camil
n-aş mai rima colonele mustaţa cobiliţă nepoţilor
tranzit neîncetinit în amurg ce mi te plimbi în cisme

Şepcii cu urechi

Şepcii cu urechi lăsate şi fularul peste spate
altfel ceafă veveriţă negăsită ci Mariţă
avem poala palcoscenic de pe cioară out emic

trenul renul rena fenic ars a răsări iar ce mic
a tăia zărită carne prin răsunete de coarne
ce de copil mai de copil boxul şcolii Estoril

cruz crucit la informaţii de şi s-au vibrat Galaţii
de-ai fi vrut să zici gealaţii prin Brăila alarmaţi-i
mai o aripă de pod or ne-a îmbătrânit Teodor

she may have been right oleacă neînsemn piteşti că dacă
soarele pe şapcă japcă are de beţivă moacă
pe regretul de-a ascetul greaţa şi mai pe încetul

dedulcească mahărul tot o sfeclă zahărul
cald şi liber nefereastră mai mult pierde ce canastă
aş transcrie de-mi stai castă cum rimam molierastră

aş rămâne două ore govorelor oltivore
vorbiţi repede şi rar a tăcere trist habar
linguri mari cu rivanol grabă fără de potol

când oi scoate sari nepoate la o salcie în spate
mai plecând în sus pedala niciodată cu locala
să trăim să ne-mpăcăm şi de-a dura să ne dăm.

GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist, specializat în indianistică

Citiţi celelalte Poezii LISBOA 1990 online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/11/george-anca-lisboa-1990.html

prozodic sinucis

prozodic sinucis căderii
de dinainte de război
în casa naşterii puzderii
fotografia peste noi
v-am spus un vers aşi fi asediu
oceanului scăldând delir
deschidă ochii evul mediu
la zona lunii pe şair
singurătăţi distante
al densităţii melos
ruine cu infante
nerelaxate-n Delos

pas Jean Duval
mâinile-n aer

mâinile-n aer capul pentru automat
il y a un truc se şade spre Rosio surat
versuri de Sa Carneiro în manuscris Parisul
mai odihnească moartea noi traducându-i visul

dumneata oceanul vinul vaporul submarinul
după nouri santa luce nu biserică nu cruce
dacă ne ritmează paşii poeţii sinucigaşii
pas Jean Duval kala nahi fataurada

n-o mai duce prin iluzia arderii
seara în compania lui Laokoon dansând
la magazinul avemsao ortopedia actual
bun pentru fado şoricelul în voia sorţii

Ţi s-a părut laşi casa oceanul
Şi te gândeşti la mâna mângâieri
Ţi-e caldă dreapta întrebând în
schimb grădina deliciilor Bosch

LISBOA 1990
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PROVENSALE

2004
coupo santo

coupo santo e versanto acest rând în Maillane
fata s-o auzi prin gelozii de zăluzi ufizzi
ziceţi voi ziceţi auzim noi auzim peste Italia
Vencelas al câtelea celt şi mai încoace niciun român

la nuit talismatique dacă se grăbea la ora de muzică
sacul meu e-al tău de-l uitaţi în hău despărţitor de rău
Ştiţi voi şi nu mă spuneţi între românime cocoş bibesc
la gardaren riboun ripegno nostro rebello lango d'Oc

nu mai are pana pasăre cormana armatol armana
maeştri doi în regalitate octosilabică Dietrich Manel
mai electrică blana nonbizonului mont com conne putaine
ori amestecai adjective ori te compun buşind album(ină)

copine de pictori galonaţi şi miniştri pe faţă ascunşi
în Camargue se plictiseau ţăranii taurul îi împungea
scrie Mistral fenicianul Eckart moară de vânt Daudet
nu-i lasă în casă nu le dă cafea e altceva primăvara

I like the smell of this country fără simţul revoluţiei
treaba voastră de atâta creştere pe maşina de pâine
însăilată haldă ce să păţim vorba hamului sudic
de unde contrazicerea sinei provensale nemţeşte

nu te înţelegi nici de-a-ndaratele cu ai crabilor caraibi
nu vă lasă nici la urmă nici în pace arena-cocardă
spatele neiertării ţinută în frig propriu de sfială
bine că nu i-am dat în cap şi pe cine colac înapoi

cum şi eu scriind nu m-oi fi mişcând în tranşeu
gârlă deturnată târlă colocată alternanţă beată
respingerea de tot ce pe româneşte ne-o fi fost viaţă
care stai în calea mării neîntrebare laşi o muscă puşcă

n-o ochisem călare pe mine cum stai îmbunându-mi
doctrina pigmentată ţărână mamă o mestecă vierme
dacă tot ne deosebim să trăznim de voie coroana rănirii
ce bătaie pe ce paie scândură îngândură demândândă

dărâm fum de orgă tirasp antic prigonit agon decasilab
într-o magherniţă de umbră a sarazinilor după cavaleri
când sfinţenia cupei vărsată în ceartă de mai şi ajungem
propulsia disperării har pe hram petrecându-ne oriental

contemporani suferinţei

contemporani suferinţei cu scandal soră în loc de frate
mălin malign cobe cobor îmi pari par de mă omor
la fel turta nopţii pe creştetul provensal liberator
carbid în apă oase deasupra spre şcoală prin cucută

mai nescriere piatra crăparea secetei pe-un plâns prânz
chimion părăsit presărare de susan covrig postului
ravan paravan Pârvan Iov de Ladea căpitănia lui Iisus
crime florentine înviere de-a exilul poate că potca

am rupe cocarda în pleava triorului am zbura caravană
cârduri de târguri brâuri de grâuri pe razele întunericului
îmi cotropise surzenia alerta din dinţii maceratorilor
ecou răpus ricoşeului pus copârţeului Neacşa a mai domni

goală cantina carantina carabina compromitere mater
am cauza grupări morbide apei jucăuşe căuşe octava tava
vâjâie bisectuarea bisectului secătuire secantă eucalipt
moşi căutându-mă liman în afidavit poate cu literă dublă

mi s-a promis că voi fi statuie

mi s-a promis că voi fi statuie pe alt soclu un lucru legat
vioară pierdută de greieri peşte în ochiul soarelui epitete
prin rana unui nor se scurge sângele zilei care moare fenix
eram din Târgu-Ocna niciun cuvânt nişte versuri ale ei

Ţi-e somn Mariano maşteră vâlsaniană wilsonismo mismo
Samos vamos alaltă Latonă bucolic inelul cu Dunăre
ne vorbirăm dropie cine mănâncă rosa răsură Ronsard
fibra felibra vibrase crevase regină călăfătuită desfătuită

mas cula vorbada caniculară lins lynx katha ramă ba dâmb
bucura dâmbului felibru în sanscrita latină să-i dau ce curge
ce-am nins ars pars de ieri dar de azi capetele netăiate
cu unghia mestecenilor sanscriţi pe tuşul cărţii de vizită

Citiţi celelalte PROVENSALE online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/11/george-anca-provensale.html



Pagina 24

Sămănătorul - Anul III. Nr. 11 - noiembrie 2013 - Editorial

  CIRCARUL  SI  MASCARICIUL
IN  ARENA  PUBLICA

(CONTINUARE din pag. 5)

Motto:  In mai toate luptele, victoria
este a celui  care face mai puţine greşeli.

ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,

Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.
RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

mai trebui să-l mai aibă. De altfel, nu e lipsit de interes să
observăm că atragerea în arena politică a circarilor din fotbal,
chiar dacă efemeră ( vezi Gigi Becali, Mitică Dragomir,
Gheorghe Stefan „Pinalti” etc) a avut ca efect, printre altele,
răspândirea aproape epidemică a gustului pentru circăraie în
spaţiul politic. In vremea preşedinşilor Iliescu şi Constantinescu,
- fără a ignora erori le, actele de incompetenţă şi
iresponsabilitate , rătăcirile de toate felurile – viaţa politică a
cunoscut doar episodic, circarul şi circăraia, doar pe la
începuturi, în activitatea şi hărmălaia din CPUN. Lumea poltică
avea o anume sobrietate iar politicienii, indiferent pe ce
baricadă se aflau, încercau să-şi apere ideile şi obiectivele cu
seriozitatea  si combativitatea unor căutători de partizani, nu
cu giumbuşlucurile de circari băşcălioşi, în căutare de apaluze
hăhăite. Odată cu apariţia căpitanului de navă în fruntea ţării
şi cu penetrarea în lumea politică a circarilor din lumea
fotbalului, arena politică s-a transformat în circăraie şi mulţi
dintre oamenii politici în circari ori chiar măscărici. Consecinţele
se văd la tot pasul. Dacă e să ne referim doar la exemplul Gigi
Becali, e suficient să evocăm urmările comportamentului circar
pentru blazonul, viaţa internă şi performanţele echipei Steaua.
Imixtiunile umilitoare în activitatea specifică a antrenorilor şi
schimbarea lor precum ciorapii care încep să miroase,
bălăcăreala publică a jucătorilor, când geniali, când neisprăviţi,
- după umorile patronului  şi dinamica rezultatelor – ,
confruntările ridicole şi contraproductive cu suporterii, etalarea
teancurilor de bani care-i burduşeau buzunarele, ca gest fudul
de promisiune transparentă pentru jucători, - trataţi ca un fel
de iobagi moderni – sau de promisiune codificată înspre
adversari, arbitri, ziarişti, - trataţi şi ei pe pricipiul, orice se
poate cumpăra, ( celălalt circar emblematic al fotbalului
românesc, Mitică Dragomir, - nu întâpmlător  poreclit Corleone
– declara cu seninătate şi mândrie, pe această temă : „Fotbalul
e cel mai curat dintre toate hoţiile care se fac în ţara asta”.),
toate acestea au făcut ca prestgiul şi potenţialul echipei să fie

afectate în mod grav, în pofida banilor investiţi, dar şi în numele
banilor câştigaţi, în pofida jucătorilor şi antre norilor care s-au
perindat pe acolo, şi chiar în pofida dorinţei lui arzătoare şi de
bună credinţă de a da Stelei aureola de odinioară, de echipă
competitivă pe plan european.

 Cu ceste moravuri şi năravuri din lumea fotbalului,
el s-a prezentat în arena politică, unde a găsit repede mediul
prielnic pentru vocaţia de circar şi unde n-a ezitat să se
manifeste, mai ales că s-a bucurat nu doar de toleranţă, ci şi
de încurajări mai mult sau mai puţin ipocrite, dar aproape
întotdeuna interesate. Perlele şi reprezentaţiile lui de circar,
sunt, - „graţie „ presei şi televiziunilor – locuri comune în
memoria colectivă.  Eu am să mă refer doar la un singur
aspect, reprezentativ şi definitoriu. Aproape analfabet din punct
de vedere politic, - de fapt, nu numai politic – el reuşeşte,
graţie banilor şi tupeului, să devină deputat liberal în ultimul
şi de pomină Parlament. Si unde este repartizat domnul
deputat să-şi aducă prinosul de înţelepciune şi competenţă ?
Nicăiri în altă parte decât la comisia juridică !!!  Vedeţi dv.,
vizionarismul, principialitatea şi spiritul înaltei răspunderi, care
animă micuţul nostru Parlament, de aproape 500 de slujitori
ai poporului  ??!!  Cel care avea câteva dosare de infracţiuni
pe masa judecătorilor este pus să se ocupe de justiţie, de
legi, de apărarea repturilor, libertăţilor şi a legilor. Nici nu se
putea o mănuţă mai bună pentru lupul trimis cioban la stâna
de oi.

Cum el n-avea competenţe, ci doar apetenţe, atunci
când primarul din Sibiu afirmă, - în spiritul bunului simţ
elementar – că toţi parlamentarii condamnaţi ar trebui eliminaţi
din Parlament, marele jurist exploadează de mânie justiţiară,
dând de la înălţimea fotoliului ocupat prin efracţiune, proba
calităţilor şi priceperilor sale:  „

Doar o hotărâre judecătorească mă poate da afară
din Parlament. Timp de patru ani de zile, mandatul meu va fi
intact, nimeni nu se poate atinge de el. Poate Iohannis să dea
ce legi vrea el, nu se aplică retroactiv. Nu scrie nicăieri în
Constituţie că, dacă eşti condamnat, nu poţi fi ales”.

Că previziunea cu privire cu privire la cei patru ani de
mandat ramâne sa-i mediteze din spatele grati i lor,
necunoaşterea constituţiei şi mai ales convingerea că legile
le poate da un inivid, fie el Iohanes sau altcineva, indică nivelul
competenţei şi capacitatea de a înţelege un lucru elementar
,de către un membru al Comisiei juridice a Parlamentului. De
altfel, aşa cum afirma la un moment dat că finul lui a băgat în
Parlament un grup important de PPDD-işti pe care el îi va

Mitică
Dragomir
miliţianul
tras pe
dreapta
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aduce, - aşa ca pe o mică turmă de oi – în Partidul liberal,
în această dispută,cel care avea să intre la puşcărie (spre
onorea tuturor promotorilor lui) se vede el însuşi legislator
,aşa cum o făcea la Steaua  şi declară că va da şi el o lege
contra primarului de la Sibiu, care să-i interzică acestuia,
printre altele, primirea în Partidul liberal.

Circul îşi poate stârni râsul, pentru că aceasta e
una din raţiunile sale. Circăraia îşi provoacă mai curând
plânsul, pentru că aceasta e una din maladiile noastre .

Afectat de noua contra-peformanţă a naţionalei
noastre de fotbal,  simt nevoia să mă opresc, fie şi sumar,
la un alt circar  din familia glorioasă a celor amintiţi anterior.
Este vorba de Victor Piţurcă, cel care a fost ales să
procopsească echipa nţională, aşa cum a mai procopsit-o
şi altă dată. Normal ar fi să te întrebi : pe ce criterii a fost
investit fostul destituit din 2009 de la cârma aceleiaşi
instituţii, după eşecurile cu Lituania, Serbia, Austria şi doar
victoria răsunătoare împotriva Insulelor Feroe ?

Înainte de a răspunde la această întrebare, la fel
de normal este să identifici organul care l-a încoronat
selecţioner. Mulţi vor fi tentaţi să spună, – în lumina unei
logici elementare - Federaţia Română de Fotbal. Din păcate,
identificarea nu se susţine. De ce ? Pentru simplul motiv că
în fotbalul românesc, - ca şi în viaţa noastră social politică
– nu logica elementară funcţionează, ci raţiunea maladivă
a interesului de clan şi atracţia paranoică faţă de ban.
Organul decident, toată lumea o ştie, a fost Măria Sa Mircea
Sandu I (sper să nu mai avem parte şi de un al doilea).
Precum sultanii de altă dată, care numeau principii pe baza
peşcheşului şi a fidelităţii promise, eternul şi « democratul
» preşedinte al federaţiei, i-a dat din nou sceptrul de jucat
ţurcă pe terenul de fotbal,  maestrului Piţurcă . De ce, nu e
cazul să te întrebi. Ar fi o întrebare retorică. Mircea Sandu
nu e un circar. El îşi joacă rolul  de Naş, cu sobrietate, uneori
cu eleganţă, totdeauna însă înarmat pentru victorie.  Pentru
victoria sa personală, în primul rând. Bineînţeles, dacă e
posibil (fără prea mari sacrificii care să-l privească)  şi pentru
victoria sportivă. Cine nu e mândru de reuşitele din domeniul
pe care-l conduce ? Că doar acestea sunt, mai ales, reuşitele
lui. Cât despre insuccese, acestea  sunt doar ale celorlalţi…
Deci, preşedintele FRF nu e circar, precum mulţi din cei pe
care-i păstoreşte. El este doar sforar. Un şmecheraş cu guler
alb, bine adaptat la şmecheriile post-revoluţionare şi bine
instruit la şcoala p(r)ost-doctorală a abuzurilor.

Mai instructiv ar fi  să vedem, însă, pe ce criterii a
fost  selectat selecţionerul ? Păi, să zicem, pentru că el are
experienţă în a rata calificări, pentru că norocul de barbugiu,
- aşa cum relata presa – s-ar putea răsfrânge şi asupra
naţionalei, pentru că face parte din familia circarilor cu care
preşedintele întreţine relaţi i  de toate feluri le, în
sfârşit…pentru că e băiat bun care ştie să aranjeze contracte
beton, bănoase atât pentru el cât şi pentru alţii.

 Dincolo de sarcasmul acestor rânduri se află
tristeţea, nedumerirea şi dezgustul. Cum trebuie să fie cel
investit să se ocupe de echipa naţională, să-i fie antrenor şi
selecţioner ? Mai întâi el trebuie să fie un OM. Un om  în
care jucătorii să aibă încredere, dacă nu să-l iubească pentru
calităţile lui şi să simtă nevoia de a-l lua ca model, măcar
să-l respecte. In al doilea rând, să aibă competenţă
profesională dovedită, iscusinţă şi dăruire în munca cu
oamenii şi mai ales cu cei tineri, înzestraţi cu talent şi
personalitate. In al treilea rând să-şi asume investirea ca
pe o onoare şi s-o onoreze în numele ţării al cărui ambasador

trebuie să se considere. Este Victor Piţurcă o persoană care
să îndeplinească măcar una din  aceste condiţii ?

Poţi avea încredere şi să respecţi un obsedat şi un
trişor al jocurilor de noroc, un client al justiţiei (condamnat

IMAGINI HAZLII DIN ARENA PUBLICĂ
Propuse de dl Alexandru Melian de pe situl

http://zoom.mediafax.ro/
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deja la un an de închisoare cu suspendare), un
tată care face copii pe unde apucă şi apoi trebuie obligat
de justiţie să plătească pensie alimentară, un personaj pus
mereu pe gâlceavă de mahala, ranchiunos şi arbitrar ?

Unde este competenţa profesională a antrenorului
şi a selecţionerului ? Antrenorul care nu reuşeşte să propună
o strategie coerentă şi o tactică  eficace, care joacă cu
încăpăţânare la ofsaid, - fără a avea nici jucătorii şi nici
ştiinţa unei asemenea tactici – care nu vede că aproape
toate golurile barajului s-au luat din asemenea greşeli, care
preferă în poartă un jucător bătrân, ţinut mai mereu pe
tuşă la echipa unde joacă ? Unde este competenţa şi
responsabilitatea selecţionerului, cel ale cărui orgoliu şi
gelozie l-au pus în stare de conflict cu aproape toţi marii
jucători care fac coloana vertebrală a unei echipe , de la
Gică Hagi şi Gheorghe Popescu, până la Săpunaru şi Radu
Stefan, Adrian  Mutu ori  tânăra revelaţie  a anului 2013,
Alexandru Maxim ? Cât despre onoare şi ţară, mai bine s-
o lăsăm baltă ! Sunt două entităţi care nu intră în tabla de
valori  a lui Piţurcă, dacă el are aşa ceva. Imnul naţional ?
O corvoadă pe care nici măcar n-o mai mimează. Steagul
? Un moft pentru sentimentali. Publicul, cel care intonează
imnul ca pe o chemare la luptă şi agită steagul ca pe un
buchet de flori tricolore ? O gloată de scandalagii care-i
cer demisia.

Cum poate un asemenea individ să coaguleze o
echipă, s-o  motiveze în numele onoarei sportive şi a
generozităţii dăruitoare, în numele celor dragi, a celor care-
o  iubesc şi care-o  investesc ca purtătoare de speranţă, în
numele unei ţări care, - vitregită şi umilită de clasa politică
– aşteaptă ca măcar sportivii ei de frunte să-i dăruiască
bucuria victoriei. ?  Căci de tristeţea înfrângerilor de toate
felurile, a ajuns la capătul răbdării.

Am asistat zilele acestea la splendida victorie
sportivă şi umană a Franţei în faţa Ucrainei. După
înfrângerea neaşteptată  de la Kiev, cu 2-0, returul a fost
pregătit  ca pe o misiune capitală de onoare, de demnitate
şi de datorie. Nu cu declaraţii de circari optimişti, nu cu
măsuri incompetente şi arbitrare de selecţie şi pregătire,

nu cu miza pusă pe
baftă şi pe « merge şi
aşa », ci cu eforturi
înţelepte de a forma
echipa cea mai bună,
de a forja mentalul
acesteia, de a o
aduce în starea de
formă maximă, sub
raport f izic şi
motivaţional, de a-i

stabili un plan tactic în conformitate cu
datele turului şi cu circumstanţele returului.

Si răsplata a fost pe măsură. Victoria obţinută a transformat Franţa
într-o ţara luminată de sărbătoare. Tară în care, datorită problemelor
economice, politice sociale, numai de sărbătoare nu se poate vorbi.
Si totuşi, forţa iradiantă a unei victorii sportive a declanşat simfonia
bucuriei, nu doar pe stadion, acolo unde echipa, într-o îmbrăţişare
fraternă, şi-a convertit bucuria fără de margini în Marseillaiză -
cântată ca pe o nouă chemare la luptă, împreună cu mulţimea de
spectatori, cuprinşi parcă de extaz. Victoria, obţinută nu doar cu
talent şi iscusinţă, dar mai ales cu o dăruire fără de margini, a
luminat casele şi a împodobit străzile, a metamorfozat, pentru o
clipă, mânia greviştilor şi a protestatarilor, aflaţi mai pretutindeni,
în îmbrăţişări fraterne de bucurie, a crescut până şi popularitatea
preşedintelui François Hollande, prezent la meci, în pofida sfaturilor
de a nu se expune mâniei populare în eventualitatea unui eşec.
Aceasta este forţa fotbalului slujit cu pricepere, devotament şi
dăruire.

Vor spune unii : « noi nu suntem Franţa ». Bineînţeles că
nu. Noi suntem România. O ţară ai cărei sportivi, ca să ne referim
doar la aceştia, ne-au oferit, nu o dată, marile bucurii ale victoriei.
Dar nu cu antrenori ca Victor Piţurcă şi preşedinţi de federaţie ca
Mircea Sandu. Nu cu jucători prost selecţionaţi, prost călăuziţi şi
bine demotivaţi. Nu cu un fotbal infectat de maladiile politicului şi
de pecinginea circarilor parveniţi .

Puţinii apărători ai lui Victor Piţurcă ne vorbesc de
performanţele lui. Dacă le analizăm bine, vom vedea că ele sunt
întâmplătoare şi adesea rodul muncii altora, mai ales a celor care
l-au precedat. Să ne amintim de calificarea la Campionatul
European dina nul 2000 ! Piţurcă este adus antrenor la naţională
în 1998, după ce, timp,de cinci ani (1993-1998), aceasta a fost
condusă de Anghel Iordănescu. Ni se spune că obiectivul său
contractual este Campionatul European din 2016. Este o realitate
care dovedeşte două lucruri. Mai întâi, că părţile contractante au
şmecherit, în maniera lor obişnuită, o escrocherie care  să-i asigure
antrenorului  statutul privilegiat de hopa Mitică ( poate fi chiar hopa
Mitică Dragomir) iar preşedintelui FRF  alibiul, de loc inocent, al
legalităţii dubioase. In al doilea rând, că pentru cele două părţi
contractante, fotbalul nu este decât o afacere. O afacere bănoasă
în care gloria sportivă, demnitatea naţională şi cei cărora sportul
ar trebui să le fie dedicat  nu sunt decât detalii, mai mult sau mai
puţin profitabile.

Demisia sau demiterea lui Victor Piţurcă nu va schimba
multe dacă circumstanţele morbide din fotbalul românesc nu vor
fi schimbate. Pentru că degeaba schimbi într-un bordel falimentar
paturile, dacă nu schimbi curvele….

     Alexandru  MELIAN

Arena naţională a României
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Când ţăranu-n Himalaya
Întâlneşte ursu-n vale
Ţipă să-nspăimânte fiara,
Care-i fuge-ades din cale.
Dar ursoaica de-o-ntâlneşte
E pe dată sfâşiaţ
Căci femeia-i totdeauna
Mult mai rea ca un bărbat.

Când temutul cobra simte
Pas de om în drumul său
Se fereşte la o parte
Făr-a-i face nici un rău.
Dar şerpoaica niciodată
La fel nu s-ar fi purtaţ
Căci femeia-i totdeauna
Mult mai rea ca un bărbat.

Prin prerii, predicatorii
Se temeau îngrozitor
De femeile indiene
şi de răzbunarea lor.
Mult mai mult ca de războinici
De femei s-au spăimântaţ
Căci femeia-i totdeauna
Mult mai rea ca un bărbat.

Doar bărbaţii, şerpi sau fiare,
Chiar sălbatici uneori,
Pot fi, după-mprejurare,
Blânzi sau îngăduitori.
Râd de-o glumă piperată
Ştiu de milă, de-ndoială,
Cad, spre furia femeii
Cu duşmanul la-nvoială,

Dar femeii, care luptă
Pentru copilaşii ei,
Mila, gluma şi-nvoiala
N-au nici sens şi nici temei.
La simţirea-i dură ţine
şi nu ştie de porunci:
Vai de-acela ce cutează
Să o-nfrunte, căci atunci

Când îşi apără bărbatul
şi copiii, mânioasă,
Se-ncleştează-n luptă dârză.
Ca ursoaica fioroasă
Muşcă;-ntocmai ca şerpoaica
Are colţul veninos –
Ca femeile-indiene
Smulge carnea de pe os…

şi-uite-aşa, când vânătorii,
Toţi bărbaţi, se întâlnesc,
De femeie, ca de fiare,
Plini de groază povestesc.
Toate multele păţănii
Îi crucesc cu-adevăraţ
Ca dovadă că femeia-i
Mult mai rea ca un bărbat.

Iar când drepturile-şi cere,
Că e simplă ori baron,
Arde ca o torţă vie
După sfântul ei canon:
Ca să nu apună spiţa
Trebuie neapărat
Ca femeia să se poarte
Mult mai dur ca un bărbat!

 Traducerea şi
prelucrarea Ştefana
Ene, Ploieşti (1996).

E T E R N Ă,  F E M E I A…
de Rudyard Kipling

    (1865-1936, Scriitor englez -
Premiul Nobel, 1907)



Sămănătorul - Anul III.  Nr.  11 - noiembrie 2013 - EDITORIAL
(continuare din pag. 3)

1948) a fost un nume de referinţă pentru fotografia documentară
europeană din perioada interbelică. A călătorit în toată Europa
şi a realizat albume despre Spania, Italia, Iugoslav ia,
Danemarca, Austria, Norvegia, Germania.

În anul 1933 a publicat la Leipzig, în condiţii grafice
excepţionale, albumul cu fotografii sepia "RUMANIEN -
Landschaft. Bauten. Volksleben" ("ROMÂNIA - Natură. Clădiri.
Viaţă populară"), prefaţat de un vibrant cuvânt înainte al lui
Octavian Goga. Albumul a apărut şi în versiune română şi
franceză, iar în anul 1938 a cunoscut o a doua ediţie spune
distinsul profesor Săvoiu.

Adăugăm că germanul Kurt Hielscher a fost la Tismana
în anul 1937 şi a realizat câteva fotografii excepţionale a unor
echipe de cusături, (v. în nr. viitor al revistei despre Constanţa
Neferescu) ale unor ţărănci, ale unor ciobani şi ale mânăstirii.

Spre bucuria unor colecţionari ca redactorii lui Cristoiu
de la Historia, ale unor jurnalişti din Gorj sau de aiurea, ale
unor amatori de pe molima internaţională numită Facebook,
care-şi etalează incultura dându-se proprietari pe lucrul altora!

Despre practica aceasta neserioasă rev ista
“Sămănătorul” a mai scris. Vă invit aşadar, să citiţi sau să recitiţi
editorialul “Povestea tristă a unei piraterii” apărut în
“Sămănătorul”, nr. 2 din februarie 2012. Credeţi că s-au îndreptat
lucrurile? S-a lipit semnalul nostru ca apa de gâscă!

Tocmai vorbeam la telefon zilele acestea cu distinsul
prof. Zenovie Cârlugea, spunându-i că, din păcate, doar revista
noastră şi a dânsului, “Portal Măiastra”, mai oferă online imagini
neştampilate cum a ajuns azi moda datorită unor tupeişti! Şi l-
am sunat pentru ca să-i cer acceptul să preiau un articol din
revista dânsului. Acelaşi lucru l-am făcut cu autorul. Iată nişte
gesturi normale între oameni care-şi respectă revista,
respectând în acelaşi timp revista altuia!

Piratul din Târgu Jiu a recidivat din nou fără să respecte
normele Internet. A pus o imagine de la Schitul Cioclovina de
Jos fără să dezvăluie sursa. A trebuit să intervin acolo direct:

Asociatia Semanatorul Tismana: Aceste imagini de la
schituri au fost eliberate sub licenta Creative Commons Atribuire
2.0 Generică. Sunteţi liber: să partajaţi cu alţii – adică, aveţi
dreptul de a copia, distribui şi transmite imaginea, să adaptaţi –
adică, aveţi dreptul de a adapta imaginea. În următoarele condiţii:
atribuind  – Trebuie sa atribuiţi opera specificând autorul (Nicu
Tomoniu) sau licenţiatorul (dar sub nicio formă care ar sugera
faptul că dvs. sunteţi autorul imaginii, aşa cum faceţi punând
peste imagine un însemn personal). Nu e nevoie să stâlcim
imaginile cu patalamaua noastră ci trebuie să dăm exemplu de
corectitudine, să educam tinerii să spună autorul: Sabin Cornoiu,
Nicu Tomoniu, etc. Nu vă diminuează cu nimic munca prin a le
spune vizitatorilor cine este autorul. Dimpotrivă!

Ca să fie învăţătura completă, dăm în caseta de mai
jos - pentru toţi cei care vor să respecte legea - şi procedura
prin care se licenţiază simplu şi imediat o imagine pe care o ai
pe un site. Dacă doriţi să oferiţi public mai multe imagini şi să
licenţiaţi mai multe imagini, folosiţi site-ul:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Dacă doriţi să vedeţi peste 250 de imagini ale monumentelor din Gorj şi Alba intraţi aici:
http://www.casabrancusi-hobita.ro/albume/monumente-istorice/index.htm

Dacă doriţi ca fotografiile dvs. de pe un site să fie licenţiate, intraţi la adresa de mai jos, vi se va da un
cod care trebuie copiat şi pus in formatul sursă HTML al paginii unde se află imaginea, lângă imagine.

http://creativecommons.org/choose/results-one?license_code=by&jurisdiction=&version=2.0&lang=ro
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Revista “Sămănătorul” recomandă
tuturor celor care “trag” de pe internet
imagini, să specifice autorul!

Iar dacă, dintr-un motiv sau altul nu
agrează autorul  să specifice licenţiatorul
sau site-ul de unde a descărcat imaginea,
pentru ca cititorul să poată găsi acolo şi alte
imagini asemănătoare! Mai grav, punând,
spre exemplu, o imagine licenţiată pe
Facebook fără specificarea licenţei,
aceasta poate avea drept consecinţă
cererea licenţiatorului de a vă închide
definitiv contul pierzându-vă tot ce aţi scris
acolo, inclusiv imaginile postate!

 Imaginea de mai jos face parte din abumul
"Imaginile 151-200 (Cioclovina, Pocruia, Gornoviţa,
Cetăţui)". Puteţi să procedaţi hoţeşte, fireşte cu consecinţele
de rigoare. Dar dacă vreţi să fiţi apreciat ca un intelectual
şi să vă admire lumea ca pe dl Săvoiu, fie daţi sursa site-
ului (vedeţi caseta de jos) fie licenţiatorul:

http://commons.wikimedia.org/wiki/
Astfel, cititorul paginii dvs. online poate cere pe

acest site o căutare “Cioclovina” şi va găsi TOATE imaginile
de acolo privind schitul Cioclovina, inclusiv cea de jos:
File:Ansamblul_schitului_Cioclovina_de_Jos_img-0366.jpg

Mai mult, cititorul va avea parte de imaginea full,
adică completă, 1600/1200 pixeli, şi nu de o imagine
incompletă şi mânjită cu faimosul dvs. ID ca să vă arătaţi
incultura. Pentru că dacă mai târziu acela care s-a uitat la
imaginea presupusă a dvs. o va găsi pe wikimedia, cu
siguranţă veţi primi o înjurătură şi nu o felicitare!
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Imagine prelucrată, din albumul “România în chipuri şi vederi”, Cultura naţională, Bucureşti,
1926, cu o prefaţă de Nicolae Iorga scrisă la Paris, înaintea apariţiei albumului: 25 sept. 1921

Imaginea este luată după incendiul de la casele domneşti. Se vede aripa dreaptă cu acoperişul
distrus, la fel anexa. Citiţi amănunte în  genericul DOCUMENTAR, începând cu pagina 32
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
 - (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Sfântul Dionisie Areopagitul

1. Viaţa

Autorul scrierilor aeropagitice este un
personaj necunoscut în instoria literară creştină încă
din primele cinci veacuri. Sfântul Dionisie, pretinde
că în Heliopolis a observat întunericul ce a fost
produs pe pământ cu ocazia morţii Mântuitorului
fiind de faţă în acel moment alături de Petru şi Iacob
la îmormântarea Sfintei Fecioare Maria. În veacul
al nouălea Dionisie Areopagitul este identificat cu
Dionisie din Paris din veacul al treilea iar opera fiind
tradusă în limba latină de Scostus Eriugena.1

Sfântul Toma din Aquino, prin această
traducere şi prin comentarii datorate, a exercitat o
foarte mare influenţă asupra evului mediu.
Autenticitatea a fost pusă din nou în discuţie de
Laurenţiu de Valla 1457 în secolul al patrulea, iar
în secolele următoare a fost acceptată,dar şi
respinsă, pentru ca în anul 1895 J. Stiglmayr şi
Pkoch să o respingă definitv cu argumente
indiscutabile. Totodată, teologia scrierilor
areopagitice este aşa de evoluată şi rafinată, încât
ele nu pot aparţine perioadelor I şi II patristice, ci
numai periadei a III a.2

Sfântul Dionisie Areopagitul, se prezintă ca
fiind ucenicul din Areopagul Atenei, pe care Sfîntul
Apostol Pavel l-a convertit acolo. El scrie Sfântului
Evanghelist Ioan, pe vremea când era exilat la
Patmos, la sfârşitul secolului I şi bărbaţilor apostolici
Tit şi Timotei, descriind eclipsa ce s-a petrecut la
moartea Cruce a Mântuitorului. În discuţiile de la 533
observăm că srierile lui Dionisie au fost folosite de
monofiziţi, ele fiind acceptate ca şi scrieri autentice
de către Leonţiu de Bizanţ, Sfântul Sofronie al
Ierusalimului sau Sfântul Maxim Mărturisitorul.3

Deşi discuţiile au continuat de-a lungul
secolelor şi încă tot nu s-au încheiat, este lămurit
faptul că scrierile aparţin secolului V, ele fiind puternic
influenţate de neoplatonism, de scrierile lui Plotin şi
Proclus. Un argument foarte important în favoarea
plasării lui Dionisie în secolele V-VI, este acela că
autorul cunoaşte textul simbolului de credinţă, ce
se cântă la Sfânta Liturghie după anul 476. Totodată
scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul au fost
semnalate pentru prima dată de Sever din Antiohia
şi folosite de monofiziţi în controversele lor cu
ortodocşii în anul  503.4

2. Opera

În conţinutul scrierilor areopagitice, nu se
observă nici cea mai mică preocupare de apărare a
Sfintei Treimi, dar nici de apărare a învăţăturii despre
Hristos ca un ipostas în două firi, împortiva
nestorianismului şi monofizismului. Tema acestor
scrieri este aceea de a apăra învăţătura despre
Dumnezeu în Treime deosebit de lume, observând
o apărare a credinţei în general împotriva gândirii
filosofice a timpului, prelungită fiind din antichitate,
dar în vocabularul acelui timp, folosit de gândirea
oamenilor de atunci5  .Scrierile pseudo-areopagitice
sunt alcătuite din patru lucrări şi zece scrisori.

Sfântul - sfinţitul
mucenic - Dionisie
Areopagitul a fost
botezat  de Sfântul
Pavel în Atena şi s-a
numărat printre cei
Şaptezeci de Apostoli.
Prăznuirea lui se face
la 3 octombrie în
Biserica Ortodoxă



Citiţi întreg studiul aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Silviu-Aurelian_Jimborean-Sfantul_Dionisie_Areopagitul.pdf
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A). Despre numele divine

O primă lucrare este intitulată Despre numele
divine, fiind împărţită în 13 capitole, care tratează
numele ce se dau lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură.
Numele ce se găsesc aici, nu exprimă fiinţa lui
Dumnezeu, ci ele sunt doar atribuite, deoarece
rugăciunea este necesară pentru cunoaşterea lui
Dumnezeu, fiind privit cu bunătate, cu lumină,
frumseţe, dragoste, fiinţă, înţelepciune, viaţă, adevăr,
pace, putere.6  În această lucrare, există un capitol
în care se vorbeşte despre originea răului şi care
seamănă cu Proclu.

B) Despre Teologia mistica

Lucrarea Despre Teologia mistică, este
împărţită în cinci capitole, şi prezintă o cunoaştere
despre Dumnezeu fiind superioară lucrării Despre
numele divine, totodată fiind o cunoaştere ce uneşte
sufletul cu Dumnezeu prin rugăciune, tăcere şi
negaţia desăvârşirilor din lumea creată, arătând o
cunoaştere apofatică, adică prin negaţie.7  Observăm
că în această lucrare, Dumnezeu se ascunde în
întunericul divin. Urcând în întunericul care este mai
presus decât lumina, putem observa dar şi cunoaşte
în acelaşi timp supranaturalul. În această lucrare,
Dionisie se ocupă cu teologia apofatică, pe când
teologia catafatică a constituit obiectul în realizarea
primei lucrări. Cunoaşterea apofatică, mai presus de
toate presupune rugăciunea, negarea a tot ceea ce
există în lumea creată.8

„ De aceea dumnezeiescul Bartolomeu, spune
că teologia ( învăţătura despre Dumnezeu-
Scriptura), este multă şi foarte puţină şi Evanghelia
este largă şi mare, şi iarăşi foarte concentrată. Mie
mi se pare că el a înţeles în mod mai presus de fire
faptul că buna cauză a tuturor este mult grăitoare şi
scurt grăitoare şi totodată negrăitoare, ca una ce nu
are nici cuvânt, nici înţeles, deoarece se află în mod
suprafiinţial, mai presus de toate şi e descoperită şi
cu adevărat arătată numai celor ce străbat toate cele
sfinte şi curate şi au depăşit tot urcuşul tuturor
culmilor sfinte şi toate luminile dumnezeieşti şi au
părăsit toate ecourile şi cuvintele cereşti şi au
pătruns întunericul unde este cu adevărat, cum zic
Scripturile, Cel ce e dincolo de toate.”9  ( Capitolul I,
Către Timotei)

„ În acest întuneric supraluminos ( mai
presus de lumină) dorim noi să ajungem şi să
vedem şi să cunoaştem prin nevedere şi neştiinţă
ceea ce e mai presus de vedere şi cunoştinţă,
neputând fi văzut, nici cunsocut. Căci aceasta este
a vedea şi a cunoaşte cu adevărat; şi a lăuda în
mod mai presus de fiinţă prin înlăturarea tuturor
celor ce sunt. E aşa cum cei ce fac o statuie
naturală, înlăturând toate acoperămintele aduse
vederii curate a celui ascuns în el însuşi. Dar
trebuie, cum socotesc, să lăudăm negaţiile, contrar
afirmaţiilor. Căci începând de la cele dintâi,
ajungem la acelea ( de la afirmaţii la negaţii),
coborând prin cele din mijloc la cele din urmă. Iar
apoi, făcând din nou urcuşul de la cele din urmă
la cele mai de la început, negăm toate, ca să
cunoaştem în mod descoperit acea necunoştinţă
care e acoperită de toate cele cunoscute în cele
existente ţi să vedem acel întuneric mai presus
de fiinţă, care e acoperit de toată lumina din cele
existente”10  ( Capitolul II- Cum trebuie a ne uni cu
Cauzatorul tuturor şi mai presus de toate şi a-i
închina laude)

Deosebiţi de cei ce recunosc pe Dumnezeu
ca Cel de care depinde lumea care nu poate fi
prin ea, sunt două categorii de oameni: a) cei ce
cred că cunosc pe Dumnezeu ca Cel de care
depind toate, ştiu totul despre El, ei nu recunosc
misterul care acoperă pe Dumnezeu ca un
întuneric; b) cei ce socotesc că nu există nimic
afară de lumea aceasta văzută; găndirea nici unora
nu merge până la capăt

1 Ioan. G. Coman, Patrologie-Pseudo Dionisie Arepagitul,
Editura Sfânta Mănăstire Dervent, 2000,p.79
2 Ibidem, p. 179
3 Pr. Dr. Constantin Băjan, Patrologie-Perioada a treia,
Dionisie Pseudo-Areopagitul, Editura Universităþii, Craiova
2000, p.261
4 Ibidem, p. 261
5 Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere Complete ºi ªcoliile
Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Paideia, Bucureºti
1996, pp.7-8;
6 Ibidem, ,p. 179
7 Ibidem. p. 179
8 Ibidem, p. 262.
9 Ibidem, p. 248
10 Ibidem, p. 248;



Sămănătorul - Anul III.  Nr.  11 - noiembrie 2013 - DOCUMENTAR

Pagina 32

Tovarăşul
Andrei
Pleşu

Sala marelui CONSTANTIN
din Muzeul Vaticanului

Gerard Julien / AFP - Getty Images

Pe urmele lui Coşbuc la Tismana
Marele pod peste Bosfor  care uneşte două continente

 Începutul culturii noastre medievale, îşi are originea
în mănăstiri. Ele au păstrat aceea atmosferă de credinţă
ortodoxă fără de care neamul nostru n-ar fi trăit veacuri de-a
rândul. Sfântul Nicodim de la Tismana, a fost întemeietorul
vieţii mănăstireşti în Ţara Românească şi poate, prin ucenicii
lui, şi în alte meleaguri locuite de români, de aceea i se cuvin
cu prisosinţă câteva vorbe.

Biserica ortodoxă Română nu a îndeplinit decât o simplă
formalitate la 26 octombrie 1955, când prea cuviosul părintele
nostru Nicodim, primul stareţ al mănăstirii Tismana, a fost
canonizat ca „Sfântul Nicodim de la Tismana”. Pentru că el a
fost considerat dintotdeauna sfânt, chiar şi din timpul vieţii.
Toţi românii l-au preţuit, deoarece întărirea Bisericii Ortodoxe
Române se leagă şi de viaţa lui Nicodim, de lucrarea lui sfântă
pentru a ridica împreună cu domnitorii Basarabi  în Ţara
Românească, o salbă de mânăstiri, puternice centre monahale
după modelul Sfântului Munte. Sosirea lui Nicodim în Ţara
Românească amplif ică demersurile pentru  o biserică
românească neatârnată. Cu „kir Nicodim” prim sfătuitor al
voievozilor Ţării Româneşti, procesul se încheie în timpul lui
Mircea cel Bătrân (1386-1418), acesta devenind pentru
totdeauna în istorie, marele nostru întemeietor al bisericii
naţionale neatârnate, total independentă, un nou titlu de glorie,
pe lângă cele cunoscute ale marelui domn.

Când Mircea cel Bătrân împreună cu oastea sa i se
închinară Sfântului Nicodim iar acesta sfinţi arcurile şi săgeţile
făurite din durul dar şi elasticul lemn de tis din pădurile
Tismanei, Mircea bătu singur pe turci la Rovine! Pe când la
Nicopole, în alianţă cu Sigismund al Ungariei, lăsat în ultimul
flanc stâng, Mircea pierdu bătălia împreună cu cruciaţii
permiţând năvălirea turcilor în  Serbia. Se ştie că după
pierderea luptei de la Câmpia Mierlei (1389) Nicodim
ascunsese în mănăstirile sale din Serbia pe Milena fiica
cneazului Lazăr. Cum turcii porniseră persecuţiile şi erau la
Dunăre, Mircea consideră ca ar fi bine să-l trimită peste munţi

sub ocrotirea lui Sigismund.

Mai reţinem că, sfaturile lui Nicodim date lui Mircea cel
Bătrân (uneori „cel Mare”) l-au făcut pe Mircea singurul
domnitor valah care a încheiat numai tratate de alianţă nu şi
de vasalitate! Şi singurul conducător din acele vremuri care l-
a înfrânt în două bătălii pe Bayazid Yldârâm.

Dar mai târziu, din nefericire, lucrurile bune încep să se
schimbe iar mănăstirea silită de împrejurări, începe să
servească şi drept cetate în secolele al XVII-lea şi al XVIII-
lea, când vechile fortăreţe ale Tării Româneşti fuseseră distruse
din ordinul Porţii. Începând cu anul 1605, documentele
menţionează existenţa armelor în Mânăstirea Tismana şi de
aici înainte conflictele politice, răzmeriţele şi războaiele ce
vor urma, îşi vor pune amprenta peste viaţa de obşte monahală
de la Tismana. Către 1629, în urma conflictului dintre boierii
olteni şi „grecoteiul” Leon Vodă, Letopiseţul Cantacuzinesc
spune că „boierii olteni, în frunte cu Matei aga, au stat în
Tismana 10 zile, şi nimic nu le-au putut strica” într-o noapte ei
ieşind prin canalele subterane din pivniţa mănăstirii trecând
în Transilvania pe plaiul sohodolenilor .

   Ajuns domn, Matei Basarab, întări cetatea Tismana
pentru eventualele vremuri grele şi consolidând vechile
fortificaţii, o făcu de necucerit deoarece prin tuneluri subterane,
apărătorii cădeau în spatele atacatorilor.

Şi totuşi, în vremurile de pace, prin posesiunile sale şi
statutul său de samovlastie, Mănăstirea Tismana renăştea de
fiecare dată şi viaţa religioasă şi culturală îşi urma cursul
obişnuit devenind o adevărată citadelă a învăţământului prin
copiştii săi şi marile personalităţi ale culturii care se perindau
vara aici. Dar nu se umplea bine mânăstirea de cărţi bisericeşti
şi de învăţătură că alt conflict urma!

Şi următorul mare conflict a fost dintre turci şi austrieci.
Prin pacea de la Passarowitz în 1718, austriecii iau în stăpânire
Oltenia pe care au guvernat-o până în 1739. Ei concep un
plan de fortificare a acestei provincii şi în consecinţă, a
mânăstirii Tismana în eventualitatea unor noi atacuri din partea
otomanilor. Maiorul austriac Johan Weiss întocmeşte în anul

Mânăstirea Tismana, bastion al ortodoxiei, al învăţământului şi culturii
veacurilor trecute şi cetate de apărare la vremuri de restrişte.

www.tomoniu.ro

NICOLAE N. TOMONIU - (n. 1944, Tismana) - promotor
cultural, monograf al Tismanei, director revista şi editura

«Semănătorul» Tismana

seria a II-a
În numărul trecut al revistei „Sămănătorul” am inserat câteva însemnări succinte

care vizau activitatea de la Tismana a poetului George Coşbuc şi unele extracte din cartea
de onoare a Vilei Sfetea aflată în posesia regretatului profesor de matematică Antonie

Neamţu, fost director al Şcolii generale Tismana. De la dânsul, fragmente importante au ajuns în presa gorjeană şi
pe site-urile noastre.

Interesul faţă de acest subiect a fost resuscitat însă recent, cu prilejul jubileului la 150 ani organizat la Colegiul
Naţional „George Coşbuc” din Năsăud, renumită instituţie de învăţământ care a format o pleiadă de oameni de
cultură şi ştiinţă înscrişi la nemurire în conştiinţa poporului român, tot aşa cum şi George Coşbuc a rămas în
memoria colectivă a locuitorilor Tismanei pentru faptele sale de aici.

Ne propunem să dezvăluim aceste fapte pe parcursul mai multor episoade. Astăzi răspundem unei întrebări
fireşti: Coşbuc la Mânăstirea Tismana? De ce?
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1730, un releveu compus dintr-un plan (vezi imaginea) şi
o vedere generală a mânăstirii, foarte elocvente asupra
caracterului de cetate puternic fortificată pe care îl
prezenta mănăstirea la acea vreme. Organizarea
austriacă de tip militar aducea o îmbunătăţire substanţială
a anexelor şi a amenajărilor din incinta mânăstirii. Dirijarea
cursul şi debitul râului de peşteră Gurnia, pe sub, şi pe
lângă mănăstire când debitul creştea, construirea de lângă
incintă a unui zid puternic cu chioşc de pază şi o poartă
de intrare greu de trecut.

Dar şi dezavantajele erau pe măsură: mânăstirea
Tismana, perla ortodoxiei româneşti trebuia să devină
mânăstire catolică dacă nu se aduceau acte prin care
regatul maghiar o lăsase independentă!  Să vedem
urmarea!

 Atribuirea titlului „gorod=oraş” era real pe timpul
când la Tismana era reşedinţa bănişorilor de Tismana.
Mai mult, Oslu ajunge chiar ban de Severin, care era
reşedinţa Banatului de Severin, teritoriu care a aparţinut
domnitorilor noştri. Încurcătura cu acest teritoriu, presupus
unguresc, provine de la un fapt mai puţin cunoscut pentru
că, până în anul 1944, doar la biblioteca Congresului USA
se mai putea afla adevărul: diplomele date de împăratul
Sigismund la Vodiţa (sic!) şi în alte părţi, din datele de 14
iulie 1418, 29 septembrie şi 28 octombrie 1420, apoi 28
octombrie 1429 şi diplomele date de Ioan Corvin de
Uniade, voivodul Transilvaniei, la 20 oct. 1444, sunt false!
Iar istoricii maghiari bazaţi pe ele, au lansat ideea că
Banatul de Severin a aparţinut Ungariei, pe când la
Posada armatele ungureşti fură bătute crunt de Basarab
întemeietorul tocmai pentru faptul că regele ungar
„cuprinsese Severinul”.

Şi mai puţin cunoscut este faptul absolut şocant
că diplomele au fost falsificate de… călugării Mânăstirii
Tismana! Diplomele au fost falsificate cu un anumit scop
şi anume a apăra libertatea cultului religios ortodox din
Ţara Românească, privilegiile şi posesiunile mănăstirilor
Tismana şi Vodiţa. Nevoia aceasta s-a simţit numai atunci
când Oltenia era sub stăpânirea Austriecilor în anii 1718—
1739. In acel timp de grozavă luptă pentru apărarea
cultului religios, a organizaţiei bisericeşti şi a privilegiilor
episcopiei şi mănăstirilor din Oltenia, au fost confecţionate
diplomele false ale lui Sigismund I şi Ioan Huniade de la
mănăstirea Tismana, aşa de bune, încât au fost socotite

de unii istorici - mai ales maghiari – şi

până azi ca autentice. Scopul falsificării unor asemenea diplome
reiese destul de clar din conţinutul lor.

Episcopul Inochentie, pentru a salva biserica română ce o
păstorea, a recurs la un mijloc extrem de luptă, falsul. Scopul îl
scuză. Putem preciza, că falsul a fost comis după 31 Iulie 1732,
când Curtea imperială, comunicând hotărârea sa privitoare la
alegerea şi numirea egumenilor, supravegherea economică a
mănăstirilor şi confirmarea privilegiilor, produce o mâhnire foarte
mare în inimile episcopului şi egumenilor şi i-a făcut să ducă lupta
cu mai multă îndrăzneală. Confecţionarea celor cinci diplome false
cerea însă timp, fiind o lucrare grea şi foarte migăloasă .

Singurul loc unde puteau fi confecţionate era Mânăstirea
Tismana, unde călugării creaseră o înaltă şcoală de copişti de
documente şi de carte, adevărată universitate la vremea aceea.
Partea hazlie este că bazaţi pe aceste diplome, Societatea „Dorna”
Tismana înfiinţată printre alţii şi de Coşbuc, George Sfetea şi Dincă
Schileru în anul 1908, a atribuit podului din faţa mânăstirii numele
lui Matei Vodă, voievodul transilvănean. Doar Nicolae Iorga vizitând
mânăstirea şi văzându-le a exclamat: „- Trebuie să fie un falşificat!”
Toate documentele pe care le citise Iorga dovedeau, că întotdeauna
Sigismund I s-a purtat bine cu Domnii care s-au perindat pe tronul
Ţării Româneşti în timpul lungii sale domnii şi a respectat teritoriul,
autonomia ţării şi suveranitatea Domnului . Tratatul încheiat cu
Mircea I cel Bătrân, în 7 Martie 1395, şi care a fost făcut «în
condiţiuni de perfectă egalitate» e o dovadă indubitabilă.

Şi totuşi, după această scurtă stăpânire austriacă, pagubele
colosale pentru istoria şi arta română se făcură către anii 1786-
1788 când turcii şi austriecii ocupară pe rând, când unii când alţii,
Tismana. Să-l lăsăm pe Alexandru Ştefulescu să ne spună:

„Plumbul de pe biserică şi de pe biserica bolniţei ca 4600
oca, vasele de aramă ca 600 oca, 3 tocuri de tipsii cositor 140
ocale, 3 tocuri de talere de cositor oca 45.

7 tunuri mari, 24 ţăcălaşe mai mici, o puşcă şi o carabină de
argint şi pietre dată de Şerban Vodă, 4 puşti mari, lungi de 12
palme cu paturile de abanos şi cu argint, 4 puşti mari leşeşti iar de
12 palme, 120 puşti mai proaste, 24 de săbii şi paloşe, i ceasornic
mare de 360 taleri, 2 ceasornice mici, taleri 50.

110 bivoli i-au luat turcii, 300 de oi şi 40 de vaci le-au mâncat
austriecii, 30 cai i-au luat turcii şi austriecii, 2000 vedre de vin le-au
băut austriacii, 1000 vedre vin au ars împreună cu buţile cele mari
din care una era de 3000 vedre de lemn de tisă, de câte 12 oca
când au dat turcii foc mânăstirii.

Austriacii au mâncat 1600 obroace (40 oca) de grâu, 14.000
oca sare iar turcii au luat 400 oca de unt, 15 cântare de miere, 200
oca ceară, 1.000 de stupi i-au mâncat aici turcii cu cătanele.”
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„Pe lângă aceste nenorociri, apoi a mai venit şi fatala
împrejurare, adaugă Al. Ştefulescu, că la egumenatul m-
rii s’au strecurat atâţia călugări străini, cari fără nici o
mustrare de cuget au sustras vasele şi alte obiecte sacre
din casa Domnului şi le-au dus cu ei în ţara lor sau le-au
prefăcut!”

Atunci a dispărut şi sicriul cu trupul fără deget al
sfântului Nicodim   iar din cărţi şi manuscrise prea puţine
au ajuns la muzeul de antichităţi din Bucureşti. La
mănăstire n-au mai rămas decât cărţile de ritual, câteva
opere teologice şi manuscrisele pomelnicului lui Ştefan
Ieromonahul din 1798  .

Dar după aventura acestor războaie cumplite,
mânăstirea-cetate Tismana n-avea să-şi găsească liniştea.
În cetatea de pe Valea Tismanei, Tudor Vladimirescu
organiză o bază de pregătire şi rezistenţă a mişcării
revoluţionare din 1821. Călugării împreună cu copiştii
mânăstirii trecură de la falsificarea de diplome la copierea
Proclamaţiei de la Padeş, la multiplicarea documentelor
legate de răscoala lui Tudor vătaful de plai al Padeşului şi
la răspândirea acestora. Dar şi după înfrângerea lui Tudor
pandurii s-au regrupat şi au consolidat cu forţele rămase
cetatea Tismana, mănăstirea căpătând astfel rolul unui
puternic centru de rezistenţă. Aici s-au dat ultimele lupte
între panduri şi otomani, mănăstirea a fost asediată dar
ultimul bastion din calea armatelor otomane a fost un
model de organizare, dârzenie şi vitejie, de luptă crâncenă
a pandurilor susţinuţi de ţăranii din jur.

In mănăstire a rămas numai un călugăr care să
oficieze serviciile divine ca preot al taberei. Călugării ceilalţi
îşi construiră schituri în munţii Cioclovinei şi pe dealurile
din jur şi vieţuiră acolo până în anul 1822 când biserica fu
redeschisă cultului. Rezistenţa pandurilor lui Tudor
Vladimirescu încetase cu totul la 10 august 1821, mai întâi
în plaiul Sohodolenilor apoi în plaiul Cloşanilor dar In
mănăstire şi în inima locuitorilor din zonă se instală spontan
un puternic sentiment patriotic, revoluţionar. Deviza lui
Tudor "Patria este norodul iară nu tagma jăfuitorilor!" fu
începutul  modei devizelor revoluţionare şi nu numai. Ele
intrară în uzul marilor oameni ai vremii pentru că exprimau
concis o idee călăuzitoare. Devizele fură
folosite de la paşoptişti la cărturari, de
la miniştri la regi, pentru că ele ţineau
treaz "norodul". În ciuda înfrângerii,
Revoluţia de la 1821 nu a rămas fără
rezultate. Iată câteva: restaurarea
domeniilor pământene după şirul celor
fanariote, a constituit rezultatul pozitiv
mai important. Prin restaurarea
domeniilor pământene, Principatele au
fost eliberate de sarcinile împovărătoare
faţă de Fanar şi cele indirecte faţă de
Poartă. Un alt rezultat general a fost
punerea în circulaţie a ideilor progresiste
care au cuprins toate clasele sociale,
inclusiv unele pături ale boierimii.

Când George Coşbuc veni la
Tismana cele mai frumoase poezii
pornite dintr-un profund sentiment
patriotic, aici le scrise, cum bine vom
vedea în serialele următoare.

Dar mânăstirea avu parte de o
r e c o n s t r u c ţ i e
spectaculoasă în anul

1844 când Gheorghe Bibescu decise restaurarea celor mai vechi
şi însemnate monumente istorice ale ţării. Restaurarea de la
Tismana,  fu executată de arhitecţi străini în stil neogotic, un stil
care deşi era străin şi fără rădăcini în tradiţiile noastre produse
cea mai spectaculoasă reconstrucţie, domnul urmând să
transforme o parte incintei mănăstirii în palat domnesc. Interesante
se văd în imagine anexele: între poarta lui maiorului austriac Johan
Weiss şi incintă se vede o clădire, presupusă şcoală particulară a
mânăstirii cu o sală de conferinţe, clădire devenită mai târziu, în
vremea lui Coşbuc, Sanatoriul Corpului Didactic. La poalele
Stârminei (dealul calcaros al peşterii), pe marginea râului, se
desfăşurau anexele mânăstirii legate de activitatea industrială
(moara, piua, tipografia, fabrica de lumânări, etc.) şi a fermei de
animale.

Arhitectul Schlatter şi meşterii săi Scarlat Benis şi Olein au
construit la exterior faţade spectaculoase cu ornamentică
neogotică apuseană, dar în incintă prin dărâmarea în 1855 a
exonartexului deschis al bisericii, a ciunt trupul acesteia eliminând
camerele şi exonarthexul ce sprijinea de ambele părţi pronaosul
şi o parte din naos provocând o pierdere ireparabilă. Ca un blestem,
în anul 1861 mănăstirea luă foc, pornind de la casele domneşti.
Reformele din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza fu altă
lovitură grea dată averii mânăstirii, care generă conflicte lăsate
cu moarte de om la schitul de pe metocul dat mânăstirii în Săuca
Hobiţei. Urmă Războiul de Independenţă şi abia în anul 1888,
statul a început restaurarea părţilor arse,  lucrări care s-au terminat
în anul 1891.

Mânăstirea Tismana şi Vila Sfetea, loc
de întâlnire al oamenilor de cultură.

Venise totuşi vremea ca, în sfârşit, şi marii oameni de cultură
să „cucerească” cu pace, înţelegere şi înţelepciune cetatea
Tismanei. Iată-l pe ministrul lucrărilor publice, dr. Constantin Istrati
(11 apr. 1899 - 9 ian. 1900) desăvârşind la mănăstire lucrări la
Sanatoriul Corpului Didactic în faţa căruia se pozează şi iată-l şi
în incinta mânăstirii unde mormântul Sfântului Nicodim fusese
refăcut. Şi iată-i la Tismana pe miniştrii Cultelor şi Instrucţiunii

Dr. Ion Istrati (cel cu jurnal în mână), înalţi funcţionari, clerici şi garda  locală

(continuare în pag. 36)
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Arhitectul Schlatter şi meşterii săi Scarlat Benis şi Olein au construit, la exteriorul
mânăstirii, faţade spectaculoase cu ornamentică neogotică apuseană dar străină stilului
nostru bizantin. De remarcat  la poalele platoului de tuf calcaros, pe marginea râului,
anexele bine îngrijite ale mânăstirii legate de activitatea industrială (moara, piua,
tipografia, fabrica de lumânări, etc.) şi a fermei de animale. Pe poiana unde se vede
grupul de pelerini, a fost contruită mai târziu o vilă, în care, după al doi-lea război mondial,
a fost găzduită o familie de
refugiaţi basarabeni.

Piua mânăstirii se afla în
spatele incintei mânăstirii şi
asigura servicii pentru satele din
jur şi nevoile proprii.

Din colecţia de hărţi şi diapozitive
negative pe sticlă, a lui Crişan Ioan

Rădulescu  - Tismana
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Publice: Titu MAIORESCU (23.03. - 12.11.1888) apoi
(12.11.1888 – 26.03.1889) din guvernul lui Theodor Rosetti
şi  Spiru HARET (31.03.1897 – 30.03.1899) , (14.02.1901
– 20.12.1904) din guvernul lui Dimitrie A. Sturza apoi
(27.12.1908 – 04.03.1909) şi (04.01.1909 – 28.12.1910)
în guvernul lui Ion I.C. Brătianu. Pătrunşi de un profund
sentiment patriotic, cu iubire faţă de patrimoniul nostru
naţional ei adunară în vacanţele de vară prin jurul datei
de 15 august (hram la Mânăstirea Tismana şi bâlci
ţărănesc în poiană) mari personalităţi ale timpului. Atunci
fu vremea să poposească în vacanţe şi năsăudenii George
Goşbuc şi Grigore Moisil, librarul George Sfetea, tipograful
Nicu D. Miloşescu şi trimisul special al lui Spiru Haret la
Tismana, Alexandru Vlăhuţă.

Dar să vedem contextul istoric şi politic înainte de
venirea lui Coşbuc la Tismana. La un deceniu de la
cucerirea independenţei României, prin vitejia românilor
de la 1877 şi încoronarea în anul 1881 a lui Carol Î ca
rege al României, principalele deziderate înscrise în
vestitul program al Divanului ad-hoc se înfăptuiseră dar
problema naţională şi cea ţărănească devin treptat cele
mai arzătoare „cestiuni ale zilei” cum spunea Caragiale.

Problema naţională nu era rezolvată în Transilvania
iar cele două mari partide politice, conservator şi liberal,
presate de lupta de eliberare şi socială a românilor
transilvăneni, în ciuda fricţiunilor reciproce, fură nevoite
încă de la 1881 să realizeze unificarea întemeind Partidul
Naţional Român cu „Tribuna” ca organ al noului partid, în
1884 sub direcţia lui Ion Slavici, marcând intrarea luptei
seculare a românilor într-o fază hotărâtoare. Cunoscutul
Memorandum din 1892 şi târârea memorandiştilor în
închisoare deşteptă întregul neam, transilvănenii dându-
şi seama că rezolvarea problemelor lor nu va fi realizată
niciodată la Viena. Privirile românilor din Ardeal se
îndreptau acum  spre regat unde libertăţile de care se
bucurau regăţenii îngroşară serios adepţii unirii. Ziarele
româneşti dăduseră tonul iar cele europene sesizară în
sfârşit că românii din Transilvania  "în număr de 3,5
milioane, ar avea dreptul, proporţional, la 75 de deputaţi
din cei 417 câţi are camera şi nu au niciunul." (Ministrul
francez Georges Clemenceau, în ziarul La Justice)

  În regat, bătăliile românilor transilvăneni cu
opresorii maghiari fură privite cu o deosebită simpatie.
Începea să se vorbească din ce în ce mai mult despre
noua mişcare naţională în România.

Pregătirile din 1890 de la Bucureşti pentru înfiinţarea
„Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor” fură
terminate în anul 1891 când acesta fu constituită. Titu
Maiorescu grupă studenţii Şcolii superioare normale şi alţi
tineri intelectuali în jurul „Junimii”, Simion Mehedinţi, Mihail
Dragomirescu, I. Anastasescu Floru, Gh. Dragu, Gh.
Şapcaliu, P.P. Negulescu dar şi tineri studenţi ardeleni, S.
Mândrescu, I. Lupulescu, T. Buzatu. Pe de altă parte în
vechea Ligă culturală începuseră să activeze şi oameni
politici, V. A. Urechia, Take Ionescu, Spiru Haret, N.
Filipescu, Gr. Brătianu. Prin strădania de a ajuta efectiv
acţiunile luptătorilor pentru dreptate socială din
Transilvania societăţile culturale şi media românească de
peste tot, implicaseră tot ceea ce avea mai reprezentativ
tânăra intelectualitate românească dar şi marii oameni
de prestigiu ai ţări i : Al. D. Xenopol, Caragiale,

Delavrancea, Vlahuţă, Coşbuc, Gr.
Tocilescu, V. Babeş, Al. Odobescu, I.

Bianu, C. Istrati, N. Iorga, D. Onciul, I. Bogdan, V. Pârvan, Şt. O.
Iosif, C. Bacalbaşa, Gh. Marinescu, G. Murnu, D. Pompei, Ov.
Densuşianu, Oct. Goga şi mulţi alţii, o adevărată armată redutabilă
capabilă să promoveze elementul românesc în lumea întreagă.

În paralel cu mişcarea naţională şi problema ţărănească
începu să se impună ca problemă prioritară în toate mediile şi în
spontanul maselor. Aici se distinge net, cel ce avea să dea cea
mai mare importanţă lui George Coşbuc, propagandist din ce în ce
mai energic prin poeziile sale, atât în problema naţională cât mai
ales în cea  rurală. Militantismul lui Spiru Haret nu avea cum să
nu-i apropie. Dintre toţi fruntaşii liberali, Spiru Haret a fost cea mai
proeminentă personalitate preocupată sincer de identificarea căilor
potrivite pentru îmbunătăţirea condiţiei ţărănimii. Şi s-a potrivit ca
tocmai în timpul misiunilor sale ca ministru, Coşbuc să întreţină
mediatic elanul spiritului său reformator. El s-a potrivit perfect cu
haretismul şi a ţinut, prin opera sa, trează ideea luptei dârze pentru
înfăptuirea unor idealuri scumpe maselor ţărăneşti. Poetul a creat
la Tismana, o largă mişcare filo-ţărănească, organizând în sala de
şedinţe a Sanatoriului Corpului Didactic de la Mânăstirea Tismana
acele „cercuri de citit” cu scopul precis de a îmbunătăţi condiţia de
viaţă a ţăranului prin educare şi informare. Dar folosul era reciproc
pentru că doar prin contact direct cu ţărănimea şi conducătorii săi
direcţi putea să-şi dea seama de nevoile lor f ireşti. Este
emblematică fotografia lui Em. de Martonne cu Coşbuc la
mânăstirea Tismana (inserată în numărul precedent al revistei)
surprinzând cu o precizie de mare artist fotograf momentul cel mai
elocvent: George Coşbuc priveşte la Dincă Schileru care îmbrăcat
în vestita sa haină ornată ţărănească se aşezase mai sus, în rândul
„tismănarilor” cu simţământul că înainte de a fi deputat venise din
rândul moşnenilor. Poetul priveşte nedumerit la acesta parcă
întrebându-se: cum poate un deputat al Gorjului să nu vină în „prima
linie” alături de el şi de popa satului?

Această fotograf ie păstrată de pictorul Ghiţă Barbu
Bărbulescu  din Tismana are înscrise în creion anul şi luna
fotografierii: august 1901 alături de două numere de telefon, cu
cerneală, formate din patru cifre, adăugate cu siguranţă mai târziu.
Peste câteva luni, înainte de Crăciunul 1901, în prima vineri a lunii
decembrie îşi face apariţia revista „Semănătorul”.

Până la apariţia revistei „Semănătorul” George Coşbuc şi
Alexandru Vlahuţă au avut fiecare istoria sa în apariţia revistei.
Cel care face primii paşi în apariţia curentului literar ce se va numi
mai târziu sămănătorism, este Vlahuţă. Dar şi George Coşbuc l-a
secondat în aceleaşi idei prin alte redacţii. Iar când Alexandru
Vlahuţă soseşte la Tismana totul se va contopi în ideile programatice
ale Semănătorului şi în spiritul reformist haretian. Marele om de
cultură, Spiru Haret, va reveni  ca ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice la 14 februarie 1901 după Take Ionescu, dr. Constantin I.
Istrati şi Constantin C. Arion, un ministeriat care-l lăsase tot Spiru
Haret acestora, la 30 martie 1899.

Vom vedea ce s-a întâmplat în numărul următor al revistei.

În imagine: ministrul lucrărilor publice,
dr. Constantin Istrati (în funcţie în perioada
11 apr. 1899 - 9 ian. 1900) venit la mănăstire
pentru lucrări în incintă şi la Sanatoriul
Corpului Didactic.

Se vede în spate, mormântul Sfântului
Nicodim care fusese refăcut şi împrejmuit cu
ornamente în stil pridvor ţărănesc. Dr. Istrati şi
călugărul pitic Gherasim au câte un jurnal în mână.
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca)

- Eseist, teolog

 Categoriile clasice ale esteticii :
sublimul şi   frumosul

Încercând să ofere o definiţie, să explice şi să descrie
sensul cuvântului „frumos”, marele filosof grec, Platon, oferea
următoarea explicaţie : „ frumosul este măreţia adevărului.”
Platon a oferit această explicaţie născocind un termen unic :
kalokagathia, care făcea din bine şi frumos versanţii aceleiaşi
culmi. 1  Pe ultima treaptă a sintezei, binele şi adevărul se
oferă contemplaţiei, via lor simbioză marcând integritatea
fiinţei şi făcând să ţâşnească frumuseţea.

Scoţând lumea din netocmire, Creatorul, ca
dumnezeiesc poet, a compus „Simfonia sa în şase zile” şi cu
fiecare din actele sale, el a văzut că „era frumos”. Teologul
rus, Paul Evdochimov 2 în lucrarea sa „Arta icoanei”. O
teologie a frumuseţii”, explică, bazându-se pe textul grecesc,
cuvintele lui Dumnezeu după fiecare act al creaţiei. Textul
grecesc al istoriei biblice spune : kalon – frumos şi nu agathon
– bun. Cuvântul evreiesc explică şi prin bine, dar şi prin
frumos. Verbul „ a crea” este conjugat în ebraică la modul
perfect : lumea a fost, este şi va fi creată până la desăvârşirea
sa. Ieşind din mâinile lui Dumnezeu, germenele este deja
frumos, dar îşi cere împlinirea. Sfântul Maxim Mărturisitorul
afirmă că împlinirea frumuseţii celei dintâi întru Frumuseţea
desăvârşită are loc în Împărăţie, al cărei nume îl primeşte.
Atunci putem concluziona că, dacă  Împărăţia contemplată
este Frumuseţea, a Treia Persoană a Sfintei Treimi se arată
a fi Duhul Frumuseţii. 3

Cuvântul „frumos”, apare şi în Troparul glasului al
IV-lea din ritualul târnosirii Bisericii, exprimând venirea
frumosului, prin cuvontele : „Precum în înalturi ai întins măreţia
cerului, aşa şi aici pe pământ ai dezvăluit frumuseţea sfântului
lăcaş al slavei tale”. Se spune că interacţiunea tainică dintre
cărbune şi lumină produce diamantul, adică frumuseţea, iar
raza care străpunge noaptea unei scoici dă naştere perlei.
Putem spune că spaţiul nu există decât prin lumina care face
din el matricea oricărei vieţi, iar în acest sens viaţa şi lumina
se identifică.  Lumina dă viaţă oricărei fiinţe, făcând din ea
pe cel care este prezent. În acest sens, omul trebuie să
descopere Frumuseţea, Lumina, Viaţa, concludente fiind
cuvintele Sfântului Grigorie al Nysei care descrie urcuşul
duhovnicesc : „Ai devenit frumos apropiindu-te de lumina-
Mi”.4  Omul este atins de cele înalte, „cade în sus”, s-ar putea
spune şi atinge nivelul frumuseţii divine.

În scrierile lui Dionisie Pseudo-Areopagitul apare adeseori
conceptul de mărime. Este cunoscut faptul că estetica
pozitivistă concepe dimensiunile şi valorile ca realităţi fizice
( muntele, marea, cerul, etc.), morale (umanismul, spiritul
justiţiar, moartea vitează). Ele rămân a fi contemplate separat
şi dau impresia că nu fac parte dintr-un cosmos care le

cuprinde şi le subordonează. De aceea în
momentul receptării lor, nici nu se pune

întrebarea în legătură cu cauza lor. Cine s-ar gândi la cauza
muntelui, care se înfăţişează ca un aspect al „naturii”, iar natura
este şi atâta tot. Dacă ne punem întrebarea cum este, o
descoperim mare şi sublimă. Însă nu acesta este modul în care
se pune problema sub aspectul sublimului teologic. Diferenţa
este că în sens teologic, se afirmă că, cine contemplă zidirea
înţelege că ea se constituie dintr-un total de dimensiuni şi
realităţi, care poartă laolaltă întipărit chipul lui Dumnezeu. Nimic
din ceea ce există nu se află în afara lui Dumnezeu, Dionisie
Pseudo-Areopagitul afirmând că mărimea dumnezeiască nu se
împuţinează, iar când îşi face prezenţa în lucruri „mici” nu-şi
pierde calitatea divină şi tot „mărime” este. 5

1. De la experienţa estetică la experienţa religioasă

Paul Evdochimov afirmă că există o asemănare
izbitoare între aceste două experienţe, constând în raportarea
acestora la obiectul lor, amândouă situându-se într-o atitudine
de contemplaţie, de cerere, de smerită rugă. Aspectul care le
separă pe cele două constă în modul în care fiecare îşi înţelege
obiectul său sau mai degrabă cum sunt pătrunse de acesta.
O dată cu apariţia pe scena filosofiei a lui Kant, acesta afirma
că frumosul este „ ceea ce place în mod universal fără concept,
ceea ce stârneşte o plăcere dezinteresată, deoarece frumosul
este o finalitate fără scop, fie ea utilitară sau morală. 6  Cea mai
importantă afirmaţie este aceea că noţiunea de frumos este
convertibilă cu cea de fiinţă, ceea ce înseamnă că frumuseţea
este ultima treaptă a împlinirii, se identifică cu integritatea ideală
a fiinţei. Iar contrar acesteiam urâţenia este o lipsă a fiinţei,
pervertirea sa prin sărăcire. Pentru artişti, frumosul reprezenta
ceea ce plăcea ochiului fiind reprezentate de plăcere şi emoţie
care echivalau cu semnul cunoaşterii estetice, al adevărului
perceput în mod sensibil, prin mijlocirea formelor artistice. Arta
aspiră spre imaginea fiinţei integrale, a lumii aşa cum trebuie
să fie în desăvârşirea ei, încearcă o apropiere de Misterul
ontologic.

Arta este legată de expresie, de aceea experienţa
estetică este cea mai directă, în muzică poate mai mult decât
în altă parte, deoarece dinamismul său nu ţine de spaţiu, ci
curge doar în timp. Frumosul este prezent în armonia tuturor
elementelor sale, punându-ne în faţa unei evidenţe care nu poate
fi demonstrată şi pe care nu o putem justifica decât contemplând-
o. Misterul său iluminează dinlăuntru exteriorul fenomenal, aşa
cum sufletul radiază în mod tainic, înrudit cu însăşi substanţa
fiinţei noastre. Marii pictori afirmă că nu au văzut niciodată ceva
urât în natură. Comunicăm cu frumuseţea unui peisaj, a unei
priviri sau a unei poezii, aşa cum o facem cu un prieten şi simţim
o stranie consonanţă cu o realitate care pare a fi patria sufletului
nostru, pierdută şi regăsită. Arta „defenomenalizează” realitatea
curentă, întreaga lume deschizându-se spre mister, în acest
punct se opreşte experienţa estetică.7

Kirkegaard8 , în faimoasa lui filosofie a vârstelor îşi pune
următoarea întrebare : există un mod estetic, etic sau religios
de a cunoaşte valoarea supremă? Răspunsul este următorul :
disperarea împinsă la extrem stârneşte nostalgia ca valoare

Introducere



Sămănătorul - Anul III.  Nr.  11 - noiembrie 2013 - STUDII

Pagina 39

eternă şi aceasta e trecerea în stadiul etic. Plăcerilor
iresponsabile ale estetului li se opune moralistul cu sistemul
lui de îndatoriri şi răspunderi. Etapa etică nu poate depăşi
însă sentimentul păcatului, starea de vinovăţie şi nelinişte.
Călăuzit de mâna Domnului, omul trece fără voia lui dincolo
de hotarele esteticului şi ale eticului. În stadiul religios, omul
intră în legătură absolută cu Absolutul, prin mijlocirea
neliniştii şi a suferinţei. În ciuda forţei geniului său,
Kirkegaard rămâne în faţa lui Dumnezeu şi nu în Dumnezeu.

Teologul rus, Pavel Florenski9 , într-una din cărţile
sale, „Stâlpul şi temelia Adevărului” prezintă într-unul din
capitolele acesteia, ideea primatului frumosului şi artisticităţii
originale, care constituie esenţa ortodoxiei.  Ajunge la
concluzia că esteticitatea reprezintă semnul cel mai profund,
iar frumuseţea cel mai exterior dintre straturile „longitudinale”
ale existenţei, fiind o forţă care penetrează toate straturile,
iar Dumnezeu reprezintă Frumuseţea Supremă şi
împărtăşind-o, totul devine frumos. Persoana, cu ajutorul
harului divin, asimilează în mod viu şi organic toate straturile
existenţei.10

Este evident faptul că nu în natura însăşi se găseşte
adevărata Frumuseţe, ci în epifania Transcendentului, care
face din natură lăcaşul cosmic al strălucirii sale. Dostoievski
spune că nu poate şi nu este nimic mai frumos şi desăvârşit
decât Hristos. Cu toate acestea contemplarea frumuseţii,
cea pur estetică nu este de ajuns, (chiar şi contemplarea
lui Hristos), cere cu necesitate actul religios al credinţei,
participarea activă şi întruparea frumuseţii transformatoare
a Domnului.
Frumuseţea lui Dumnezeu, ca şi lumina Sa, nu este nici
materială, nici sensibilă, nici intelectuală, ci se dă în ea
însăşi sau prin formele acestei lumi şi se lasă contemplată
cu ochii deschişi ai trupului transfigurat.

2. „Frumosul” în scrierile Sfinţilor Părinţi

Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului,
spunea, că o dată cu Hristos, tot cerul a coborât pe pământ
şi că sufletul creştin este cuprins pentru totdeauna de
această viziune. Pentru Dionisie Pseudo-Areopagitul,
Frumuseţea este unul din Numele lui Dumnezeu, pus în
legătură cu fiinţa umană printr-un raport de conformare,
căci omul este creat după veşnicul model, Arhetipul
Frumuseţii. Sfântul Vasile cel Mare, spune că prin firea lor
oamenii doresc frumosul, în esenţa sa, omul fiind creat cu
setea de frumos. La fel, o binecunoscută culegere de
învăţături ascetice este numită Filocalia, sau „dragoste de
frumos”, nume semnificativ ce vrea să spună că un ascet,
nu este numai bun, lucru de la sine înţeles, ci este şi frumos,
radiind de nepământească frumuseţe, exclamând cuvintele
Sfântului Grigore din Nazianz : „Dumnezeu l-a pus pe om
să-i cânte strălucirea.”11

Tradiţia din Antiohia, hristologică, se opreşte mai mult
asupra revelaţiei Cuvântului în umanitatea sa, iar cea din
Alexandria, pnevmatologică, insistă asupra Frumuseţii
Dumnezeirii. Chipul lui Hristos este faţa omenească a lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt, pogorâbd asupra Lui, ne arată
Frumuseţea absolută, divin-umană, pe care nici o artă nu o
poate reproduce vreodată, doar icoana o poate sugera prin

mijlocirea luminii taborice.
Sfântul Grigore Palama afirmă legat de frumuseţe că,

„aceasta fiind desăvârşită vine de sus, din unirea cu lumina mai
mult decât strălucitoare şi care este unica origine a unei teologii
sigure”12 .

La Sfinţii Părinţi, Frumuseţea dumnezeiască este o
categorie fundamentală biblică şi teologică, născând frumuseţea
lumii, ea este o realitate teologală, o calitate transcendentală a
fiinţei, similară cu ceea ce este adevărat şi bun. Epifania, Taborul,
Învierea, Rusaliile sunt revărsări fulgerătoare care se lasă văzute,
în aceste revelaţii, obiectul determină în întregime subiectul.
Lumina este obiectul viziunii, iar la Schimbarea la faţă a Domnului
era, de fapt, cea a Apostolilor, pentru o clipă ochii lor deschişi
puteau pătrunde, dincolo de chenoza lui, Slava Domnului.13

Cuvintele Sfântului Vasile cel Mare sunt edificatoare în
acest sens, spunând :14 „ Frumuseţea celor văzute, ne va da o idee
despre Cel mai presus de orice frumuseţe”. Prin aceste cuvinte,
Sfântul Vasile cel Mare doreşte să spună că adevărata frumuseţe
este cea care întrece toată mintea şi puterea omenească de
înţelegere şi pe care numai Duhul e în stare să o contemple.

Când trebuie să explice frumuseţea universului în termeni
omeneşti, Sfinţii Părinţi recurg bucuroşi la noţiunea de frumos
moştenită din stoicism, armonia care conferă unitatea unei fiinţe
alcătuită din părţi multiple. Ordinea lumii devine atunci unul din
principalele argumente pentru demonstrarea existenţei lui
Dumnezeu, argument împrumutat de la filosofi, îmbracă un
caracter cu totul special când e văzut în lumina revelaţiei.

Concluzii

Unele curente de gândire au o concepţie asupra frumuseţii
conform căreia frumuseţea este derizorie, inutilă: realismul,
estetismul, psihologismul sunt pericole care ameninţă frumuseţea,
întrucât aceste teorii enunţă principii despre lume, realitate, om,
materie în contradicţie cu ceea ce este frumuseţea şi totodată cu
destinul lumii.15

Răspunsul la aceste provocări este pentru fiecare om acela
de a găsi adevărata Frumuseţe, deoarece după cum afirmă filosoful
Plotin, comparând adevărul cu frumuseţea, spune că adevărul
este întotdeauna frumos, dar frumuseţea nu este întotdeauna
adevărată. Răul este prins în ţesătura frumuseţii, asemeni unui
rob legat cu lanţuri de aur, aceste legături îl ascund pentru ca
realitatea lui să nu fie văzută de zei, pentru a nu oferi întotdeauna
priviri i oamenilor. 16  Nu numai Dumnezeu „se îmbracă în
Frumuseţe” şi răul îl imită şi face astfel Frumuseţea profund
ambiguă.

Dostoievski spune la un moment dat că , Frumosul este
ceea ce este firesc, ceea ce este sănătos, dar foarte repede
recunoaşte că nimic nu este chiar atât de simplu şi lansează
celebrele cuvinte : „Frumuseţea va salva lumea”. Aspiraţia spre
Frumuseţe coincide cu căutarea Absolutului şi a Infinitului, căutarea
lui Dumnezeu.Frumuseţea care salvează lumea se găseşte în
realitatea despre care vorbeşte rugăciunea adresată de Dionisie
Pseudo-Areopagitul Maicii Domnului (Theotokos) : „Doresc ca
chipul tău să se arate mereu în oglinda sufletelor şi să le păstreze
curate până la sfârşitul veacurilor, să ridice pe cei căzuţi şi să dea
nădejde celor ce cinstesc şi urmează această veşnică pildă de
Frumuseţe...”17

Citiţi studiul original cu notele de subsol:
http://samanatorul.blogspot.ro/2013/11/ionut-hens-categoriile-clasice-ale.html



CONTURILE BANCARE ALE ASOCIAŢIEI “SEMĂNĂTORUL TISMANA”:
DENUMIRE: Asociatia  ”Semanatorul Tismana”
Cont        RO45RNCB0149125641110001 RON
Cont        RO18RNCB0149125641110002 EUR
Cont        RO88RNCB0149125641110003 USD

BCR - Banca Comerciala Româna S.A.

Pentru cei care nu deţin carduri bancare pot trimite cotizaţia  Asociaţiei "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal:  Asociatia Semanatorul Tismana,  presedinte Nicolae Tomoniu
Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer bancar
Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001  BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro şi
redactie@samanatorul.ro   atenţie,  posta si redactie fără diacritice

 Ptr. CĂRŢI  manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi  nicu.tomoniu@gmail.com

Exemplu de imagini foto-document de la Mânăstirea Tismana incluse în numerele revistei tipărite:
 1. Stil neogotic, 2. După incendiu, 3. Coşbuc -1901, 4. Cascada mânăstirii - 1926, 5. Dr. Istrati - 1899

Revista online în format pdf se trimite prin e-mail numai membrilor, colaboratorilor, unor reviste
prietene, Primăriei oraşului Tismana  şi Consiliului Local. Gratuit, amatorii o pot citi, în format flash

 ARHIVA ONLINE FLASH, COMPLETA, este aici:
http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm

Sămănătorul - Anul III.  Nr.  11 - noiembrie 2013 - ABONAMENTE

Pagina 40

AVENTAJELE ABONĂRII LA REVISTA TIPĂRITĂ «Sămănătorul»

REVISTA APARE ONLINE ŞI ÎN FORMAT TIPĂRIT! Valoarea ei în sine există şi numai
citind-o online, dar cea tipărită are şi o valoare practică. Ea poate fi purtată în

geantă, se poate face cadou, se poate folosi în cenacluri, nu depinde de mijloacele
electronice. În plus, conţine imagini-document rare în pagină plină, pe hârtie groasă,

rezistentă la umezeală, imagini care se pot decupa pentru decor în casă.

UNA ESTE, CA AUTOR SAU CITITOR, SĂ FOLOSIŢI REVISTA ONLINE ŞI ALTA ESTE
SĂ O AVEŢI TIPĂRITĂ ÎN BIBLIOTECĂ ŞI SĂ O CITIŢI COMOD ÎN FOTOLIU !

LA FEL SE POATE SPUNE DESPRE CĂRŢILE ONLINE PE CARE VI LE PUTEM
TIPĂRI. CARE SUNT CONDIŢIILE DE TIPĂRIRE CITIŢI PE PAGINA:

http://www.samanatorul.ro/portal/tiparire.htm

Costul unui abonament pe şase luni este de 120 lei, dar se pot comanda şi reviste
separate, 15 lei revista + 5 lei trimiterea acasă prin poştă = 20 lei


